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181. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes/Expected duration of the 

registration/renewal 

210. Numri i kërkesës/Number of application 

220. Data e depozitimit të markës/Date of filling of the application 

300. Prioriteti/Priority 

511. Klasifikimi i mallrave dhe i shërbimeve/The  International Classification of Goods and 

Services 

526. Elementet e pambrojtura të markës tregtare/Disclamer 

540. Dukja e markës tregtare/Reproduction of the mark 

554. Marke tredimensionale/Three-dimensional mark 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës/Information concering colors claimed 

551. Markë kolektive/Collective mark 

730. Emri dhe adresa e pronarit të markës/Name and address of the holder of the 

registration 

740. Përfaqësuesi i autorizuar i markës tregtare/Name of the agent 

 

 

 

Patenta / Dizajn Industrial 

 

11. Numri i patentës/Number of the patent 

21. Numri kombëtar i aplikimit/National application number 

22. Data e depozitimit /date of filling  

30. Prioriteti/Priority 

51. Klasifikimi ndërkombëtar i patentave/International Patent Classification 

54. Titulli i shpikjes/Tittle of the invention 

55. Vizatimi i dizajnit / Design Picture 

57. Pretendimet/Claims/abstrakti/abstract 

71. Emri dhe adresa e aplikuesit të patentës/Name and address of aplicant 

72. Emri/Adresa e shpikësit/Name/Address of inventor 

73. Emri dhe adresa e pronarit të patentës/Name and address of owner 

74. Përfaqësuesi i autorizuar i patentës/Name of agent  

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

4 

 

Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 

China / Kina         CN 
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Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 

Hungary / Hungaria        HU 
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Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 
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Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

North Macedonia / Maqedonia Veriore     MK 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 

Slovakia / Sllovakia        SK 
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Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLIKIME MARKA TREGTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

10 

 

 
(210) KS/M/ 2020/432 

(220) 11/03/2020 

(731) "RITUPACK" SH.P.K. 

RAHOVEC, BELLACERKE, RR.BELI 

BREG. PN., KS 

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

kaltert 

(740)  MEHMET SHALA 

KASEMBEG NR 56, PRIZREN 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 21  Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike, kreher dhe sfungjere, furca( përvec 

peneleve) materiale perberes te furcave, artikuj per qellime pastrami, artikuj celiku;xham i 

paperpunuar dhe gjysem i perpunuar ( pervec xhamit te perdorur ne ndertim) qelq porcelani 

dhe artikuj te paperfshira ne klasa te tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1069 

(220) 27/05/2020 

(731) Gent Osmani Fole Publishing SH.P.K 

Prishtine Rr. Azem Jashanica nr.24 – 

Prishtine, Kosova, KS 

(591) E bardhe, e zeze, jeshile, e kuqe, blu,  

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1070 

(220) 27/05/2020 

(731) Gent Osmani Fole Publishing SH.P.K 

Prishtine Rr. Azem Jashanica nr.24 – 

Prishtine, Kosova, KS 

(591) E bardhe, e zeze, jeshile, e kuqe, blu,  

 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argetim; aktivitet sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1071 

(220) 27/05/2020 

(731) Gent Osmani Fole Publishing SH.P.K 

Prishtine Rr. Azem Jashanica nr.24 – 

Prishtine, Kosova, KS 

(591) E bardhe, e zeze, jeshile, e kuqe, blu,  

 
 

(540) 

 

 

     

 

(511) 35  reklama / publicitet (reklamimi / publicitet), shërbime të agjencisë së reklamimit / 

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

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

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

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

(sherbim unë shpërndaj online në muzikes digjitale)  

41  Distribuim i filmave ;sigurimin e filmave, jo të shkarkueshëm, përmes shërbimeve të 

kërkesës video (jepje e Filmave me Qira ne Internet)shërbime të kompozimit muzikor 

(sherbim mbi kompozicionit Muzikor)prodhim muzikor (prodhim muzikor)sigurimi i 

muzikës në internet, jo i shkarkueshëm (distribuim i muzikes online)sigurimi i videove në 

internet, jo i shkarkueshëm (Shpërndarja Unë videove në internet)shkrime këngësh (krijim 

muzikor)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1079 

(220) 28/05/2020 

(731) ABDULJ LJATIF ESE- EUROFOOD 

SH.P.K LUPISHTE-PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(591) E verdhe, e kuqe, e bardhë, e kaltert, e 

gjelbert, e gjelbert e mbyllur, ari, e zezë 

(740)  MEHMET SHALA- EUROFOOD 

SH.P.K KASEMBEG 56, PRIZREN 
 

(540)   
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(511) 30  Kafe, caj, kakao, tapioke, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate te 

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

pluhur per pjekje; kripe, mustarfe;uthull, salca(per shije), ereza; akull.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1197 

(220) 19/06/2020 

(731) Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E bardhe, e kalter, e kremt, e 

portokallt, e gjelbert, pink, e kaft, e hint, e 

arit 

(740)  PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1906 

(220) 25/11/2020 

(731) Hangzhou Hikmicro Sensing 

Technology Co., Ltd. A limited company of 

the People’s Republic of China 

Building A1, No. 299，Qiushi Road, 

Tonglu Economic Development Zone, 

Tonglu County, Hangzhou311501, CN 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisjet e memorieve për kompjuter; Programe kompjuterike [programe], i 

regjistrueshëm; Programet operative kompjuterike, i regjistrueshëm; softuerë kompjuterikë, 

i regjistrueshëm; Aplikacione softuerike për kompjuter, të shkarkueshëm; Njehsorë 
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parkimi; Aparate për frank kontroll; Detektorë i monedhave të rreme; Mekanizma për 

aparatet që punojnë me monedha; Holograme; Pajisje për identifikimin e fytyrës; Makina 

për mbikëqyrje; Aparate fototelegrafie; Aparate peshimi; Tabela elektronike të njoftimeve; 

Aparate interkomunikuese; Video telefona; Aparatet e sistemit të pozicionimit Global 

[GPS]; Kompakt  disqe [audio-video]; Aparate për incizimin e zërit; Video incizuesit; 

Kamera për monitorim; Aparatet monitoruese jo për qëllime mjekësore; Monitorë për 

pamjen vizuale të foshnjave; Kamera [fotografi]; Filtra [fotografi]; Tripod për kamera; 

objektiv i kamerave; shkop për selfie (fotografim vetvetes  ) [monopodë me mbajte nga 

dora]; Instrumente matëse; Lente optike; Kabllo optike me fibra [fibra (Am.)]; Tel elektrik; 

Kabllo; Vafers për qarqe të integruar; Qipa [qarqe të integruara]; Kondensator; Video 

ekrane; Aparate kontrolluese nga distanca; Filamente përçuese të dritës [fibra optike 

[fibra]]; Pajisjet elektrike për përdorim me kontrollim nga distanca për operacione  

industriale; Rrufe pritësit; Shuarësit e zjarreve; Ekrane radiologjike për qëllime industriale; 

Pajisje mbrojtëse nga aksidentet për përdorim personal; Instalime për parandalimin e 

vjedhjeve, elektrike; Aparatura paralajmëruese kundër vjedhjeve; Bateri, elektrike; Slide 

[fotografi]; Sensorë; Detektorë; Pajisje termike me imazhe infra të kuqe; Pajisje  matëse të 

temperaturës me anë te imazheve termike  

42  Hulumtime shkencore; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; dizajn 

i softuerit kompjuterik; zhvillimi i softuerit sipas karakasë  së publikimit të softuerit; dizajni 

i sistemeve kompjuterike; dhënie me qira kompjuterëve; dhënie me  qira e softuerëve 

kompjuterikë; programime kompjuterike; instalim i softuerëve kompjuterik; mirëmbajtje e 

softuerëve kompjuterik; konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga gjendja fizike në 

media elektronike; konvertimi i të dhënave për programe kompjuterike dhe të dhënave( jo 

konvertimet fizike); rikthim i të dhënave kompjuterike; analiza e sistemeve kompjuterike; 

krijimin dhe mirëmbajtjen e ueb faqeve për të tjerët; hosting i faqeve kompjuterike ueb 

faqeve); server hosting; shërbime për mbrojtjen e viruseve kompjuterik; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me qasje nga distanca; studime të projekteve teknike; inxhinieri; 

rilevim; planifikim urban; kërkime mekanike; dizajn industrial; konsulencë në lidhje me 

dizajnimin dhe zhvillimin e harduerëve kompjuterikë; konsulentë teknikë  për kompjuter; 

softueri si shërbim [SaaS]; platformë si shërbim [PaaS]  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/74 

(220) 26/01/2021 

(731) Eurojet Servis s.r.o. 

Evropská 136, Praha 6, p.c. 160 00, 

Republike Ceke., CZ 

(591) Bardhë e zi 

(740)  Ardian Rexha- Avokat 

Rr. Lidhja e Pejës 177, Prishtinë; 
 

(540)   
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(511) 34  Venia në dispozicion e ushqimeve dhe pijev;Akomodim i përkohshëm; shërbime 

rezervimi te strehimiy per udhëtare.  

35  Aktivitete promocionale, duke përfshirë promovimin e shërbimeve të transportit; 

Publicitet; Menaxhim i çështjeve tregtare; Menaxhim i pikave të shitjes me shumice dhe 

pakicë; Shërbime të funksioneve të zyrave.  

39  Transport; Paketim dhe magazinim i mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/172 

(220) 05/02/2021 

(731) Armend Malazogu 

Starpokes International L.L.C. 

Rruga Jonuz Zejnullahu, Nr. 28 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Kuqe, Kaltër, vjollce, hirit dhe e 

bardhë  

Me këto gradienta:  

R37 G78 B157 #254E9D 

R205 G30 B85 #CD1E55 

(740)  Arbanë Pireva Koci&Vokshi Sh.P.K 

rr. Robert Doll, Nr. 19, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  procesimi administrativ i porosive per blerjen, reklamimi- publiciteti, prezantimi i 

mallrave, marketingu direkt me poste, faturimi, studimet e tregut, ofrimi i nje tregu virtual 

per blerjes& shites te mallrave & sherbimeve  

38  Dergim virtual i kartolinave pershendetese, degimi i mesazheve  

41  sherbime per argetim, video-incizim, ofrimi i videove virtuale, te pashkarkueshme, 

sigurimi i informacionit ne fushen e argetimit  

42  Instalil i programeve softuerike, dizajni i paketimit, platforma si sherbim, zhvillimi i 

platformave kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/228 

(220) 15/02/2021 

(731) Enis Kasumaj MODIUM SH.P.K.  

Rr. UÇK Nr 103/9-1, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

 
 

(540)  MODIUM 

 

 
     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 

treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh 

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet 
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16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

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

ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; 

furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve); 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat 

tipografike; blloqet tipografike  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali 

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç 

kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 
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(210) KS/M/ 2021/274 

(220) 24/02/2021 

(300) Z-202170027  13/01/2021  SI 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) e bardhë, portokalli, e kuqe, e 

gjelbërtë, kafe, e verdhë, e hirtë 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë; kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; pashtetë, pashtetë mishi, 

pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga perimet; pashtetë 

gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia; pashtetë nga 

sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; pashtetë tune; pashtetë 

trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; pashtetë nga skumbri (lloj peshku); hummus 

[chikpea paste]; ajvar [specë e i përpunuar]; lyerje nga specat; lyerje nga pangjari; lyerje 

nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje nga asparagusi; lyerje nga hudra 

e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga produktet e qumështit; lyerje nga 

buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga perimet; mish, i 

konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të kuruara; sallam; lëng mishi; fruta 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë; marmelatë; fruta të ziera; vezë; 

qumështë; produkte të qumështit; vajra ushqimore; yndyrëra.   

30  Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të bëra 

nga drithërat; bukë; tartë; ambëlsira; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); melmesa; akull për freskime; petë nga 

brumi; lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga 

mjalti; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra.  

35  Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; shitje me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen nëpërmjet të 

web faqeve, të produkteve të cilat përfshihen në listë në klasat 29 dhe 30.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/296 

(220) 25/02/2021 

(731) Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine 

, KS 

(591) E Bardhë, E Zeze  

 

 
 

(540)  BANG BANG 

 

 
     

 

(511) 30  pije joalkolike; ujerat minerale dhe gazuar; pije frutash dhe lengje frutash; 
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shurupe dhe preparate te tjera jo- alkoolike per te bere pije.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre.  

41  Aesimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/299 

(220) 25/02/2021 

(731) Bajrush Kajtazi The North Unicorn 

L.L.C Zona Industriale. – Prishtine, KS 

(591) E gjelbert, E kremt, E kuqe 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre.  

39  Transporti. paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitje udhetimi  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/353 

(220) 04/03/2021 

(300) 18304273  20/09/2020  BE 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive Swiftwater, PA 

18370, United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  PAXMYRNA 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksina”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/418 

(220) 16/03/2021 

(300) 018331669  03/11/2020  EU 

(731) P & C S.P.A. 

Via Antonio De Francisco 135/1 

10136, Settimo Torinese Italy, IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   
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(511) 20  Kapsula boshe të kafesë prej plastike.  

30  Kafe; Koncentratet e kafesë; Esencat e kafesë; Kapsula kafeje, të mbushura.  

35  Shërbime me pakicë në lidhje me kafenë; Shërbime me shumicë në lidhje me kafenë; 

Ndihma e biznesit në lidhje me ekskluzivitetin; Shërbimet këshilluese të menaxhimit në 

lidhje me ekskluzivitetin; Sigurimi i ndihmës [biznesit] në funksionimin e ekskluzivitetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/429 

(220) 17/03/2021 

(731) Cao ZHONGCHUAN 

“Borsehung” GmbH Lubecker str.53-63 

39125, Magdeburg, DE 

(591) E zeza dhe e bardha  

(740)  Agron SELIMAJ 

“SELIMAJ Legal Consulting” SH.P.K 

rr. Garibaldi, hyrja 3, kati 2, nr.7/1 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie, pajisje ndezëse për motorët me djegie të 

brendshme, pajisje ndezëse, radiator automatik i ftohjes së motorit te automobilit, makinat 

bashkuese të boshtit, pompa pjesë te makinës dhe motorit, instalime te përbashkëta 

kondensimi, filtër hidraulik te ajrit, amortizues te motorit, kushineta për automjete, rripa për 

makineri, instalime larëse për automjete, valvul hidraulike, rripa për makineri, pajisje pune 

dore përveç atyre operative, kondensator me avull për makineri, rezervuar i ujit për ftohje te 

motorit te automjetit, pompa ajrimi për ujerat e automjetit, kompresor dhe ventilator, 

pompa pneumatike te furnizimit te gazrave te lëngshme, pompa vakumi, pompa te 

shpërndarjes se karburanteve dhe ujit për nevoja te makinerive.   

9  Aparate navigimi për automjete, pajisje kompjuterike për tabelë te automjetit, kompjuter 

ne bord te automjetit, rregullator voltazhe për automjete, për çelësa, për elektrikë ne 

automjet, për dyer te automjeteve, akumulator, elektrik, për drejtues automatik te 

automjetit, incizues te vozitjes, spirale elektrike, pajisje për hapje elektronike te dyerve 

automatike, sensora, trekëndësha paralajmërues te dëmtimit te automjetit, aparate dhe 

pajisje për shpëtim jete, softuer kompjuterik, aparate dhe instrumente te sinjalizimit dhe 

kontrollit te pajisjeve te automjeteve, aparate dhe instrumente te drejtimit, kalimit, 
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akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit te elektricitetit te automjetit.  

12  Parakolpë dhe amortizator automjetesh; shasi automjetesh; kthetrat dhe pedalet për 

automjete e lëvizjes ne tokë, boshtet për automjete, veshjet e frenave për automjete; 

zinxhirë transmetimi për automjete, motorë lëvizës për automjete, boshte transmetimi për 

automjete, shufra lidhëse për automjete, përveç pjesëve të motorëve dhe makinerisë, 

pastruese xhami, linjat e rezistencës ndaj presionit të lartë ne automjet, pasqyra të pasme te 

automjetit, nyje për rrota automjetesh, goma për automjete, aparatura për lëvizje ne tokë, 

mbulesa automjeteve, pajisje dhe alarme kundër vjedhjes se automjeteve, sinjale për kthim 

prapa te automjetit, ulëse për automjet, rrjeta bagazhi për automjet, sirena për automjet, 

baltëpritëse, zingjir kundër rrëshqitjes se automjetit, rripa sigurimi ne automjet,  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/446 

(220) 19/03/2021 

(731) Diageo North America, Inc.  

Three World Trade Center, 175 Greenwich 

Street, New York, New York, United States 

of America, 10007, US 

(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 birrave).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/465 

(220) 24/03/2021 

(731) ARSIM MUJA TOBACCO GROUP 

SH.P.K Zija Prishtina pn. Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna'' 

kompl.''BLERTI'' ob nr.3 
 

(540)  SHEYLA 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/468 

(220) 24/03/2021 

(731) ARSIM MUJA TOBACCO GROUP 

SH.P.K Zija Prishtina pn. Prishtinë, KS 

(540)  ROCHESTER 
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(740)  Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna'' 

kompl.''BLERTI'' ob nr.3 
 

(511) 34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/525 

(220) 07/04/2021 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591)  E bardhë,E Zezë,dhe E Kuqe. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/526 

(220) 07/04/2021 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K Fshati Gurëz- Ferizaj, KS 

(591) E bardhë dhe E Zezë 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz- Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe te gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/580 

(220) 14/04/2021 

(731) LIMITLESS SH.P.K Adresa: Rr. 

Rexhep Krasniqi p/n, 10000 Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar L. Kastrati Rr.Aziz Abrashi, 

nr.80 Zona Industriale 10000 Prishtinë, 

(540)   
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Republika e Kosovës 

 
 

     

 

(511) 34  Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro, 

cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në 

veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve apo kutijeve të cigareve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/665 

(220) 11/05/2021 

(731) Edgewell Personal Care Brands, LLC 

6 Research Drive Shelton, Connecticut 

06484, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SKINTIMATE 

 

 
     

 

(511) 8  “Brisk rroje dhe tehe për brisqe të rrojës.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/683 

(220) 14/05/2021 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  SAMSUNG ARENA SOUND 

 

 
     

 

(511) 9  Televizione; Komponentët elektronikë audio (te zërit), përkatësisht, sistemet e 

zërimit rrethues; Përforcues te zërit; Altoparlantë te zërit; Luajtës dixhitalë te zërit; Pranues 

(resiver) te zërit; Softuer i regjistruar për televizione, përkatësisht, softuer për kontrollimin 

e funksionimit të televizioneve; Softuer i regjistruar për televizione, përkatësisht softuer për 

optimizimin e cilësisë së zërit; Softuer i regjistruar për televizione, përkatësisht softuer për 

kontrollimin e cilësisë së figurës në ekranet televizive; Softuer i regjistruar për përpunimin 

dixhital dhe analog të zërit, përzierjen dhe optimizimin e komponentëve elektronikë te zërit, 
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përkatësisht, sistemet e zërimit rrethues, amplifikatorët e zërit, altoparlantët e zërit, lexuesit 

dixhitalë të zërit dhe marrësit e zërit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/693 

(220) 18/05/2021 

(731) Dardan Mullollari Zahir pajaziti  54 

Prizren Kosovë, KS 

(740)  Dardan Mullollari Zahir pajaziti  54 

Prizren Kosovë 
 

(540)  Model X 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete, ne veçanti automjete motorrike dhe autmojete elektrike; aparate për 

lëvzijen në tokë, ajër dhe ujë; motorrë dhe motorrë për automjetet tokësore; pjesë për 

motorrët e automjeteve dhe autmojeteve elektrike, përderisa janë të përfshira në klasën 

12,Automobile; pjese per automobile; pjese per automjete; automjete dhe pjese kembimi. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/694 

(220) 18/05/2021 

(731) Dardan Mullollari Zahir pajaziti  54 

Prizren Kosovë, KS 

(740)  Dardan Mullollari Zahir pajaziti  54 

Prizren Kosovë 
 

(540)  Model S 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete, ne veçanti automjete motorrike dhe autmojete elektrike; aparate për 

lëvzijen në tokë, ajër dhe ujë; motorrë dhe motorrë për automjetet tokësore; pjesë për 

motorrët e automjeteve dhe autmojeteve elektrike, përderisa janë të përfshira në klasën 

12,Automobile; pjese per automobile; pjese per automjete; automjete dhe pjese kembimi. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/695 

(220) 18/05/2021 

(731) Dardan Mullollari 

Zahir pajaziti  54 Prizren Kosovë, KS 

(740)  Dardan Mullollari Zahir pajaziti  54 

Prizren Kosovë 
 

(540)  Model 3 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete, ne veçanti automjete motorrike dhe autmojete elektrike; aparate për 

lëvzijen në tokë, ajër dhe ujë; motorrë dhe motorrë për automjetet tokësore; pjesë për 

motorrët e automjeteve dhe autmojeteve elektrike, përderisa janë të përfshira në klasën 

12,Automobile; pjese per automobile; pjese per automjete; automjete dhe pjese kembimi. 
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(210) KS/M/ 2021/696 

(220) 18/05/2021 

(731) Dardan Mullollari Zahir pajaziti  54 

Prizren Kosovë, KS 

(740)  Dardan Mullollari Zahir pajaziti  54 

Prizren Kosovë 
 

(540)  Model Y 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete, ne veçanti automjete motorrike dhe autmojete elektrike; aparate për 

lëvzijen në tokë, ajër dhe ujë; motorrë dhe motorrë për automjetet tokësore; pjesë për 

motorrët e automjeteve dhe autmojeteve elektrike, përderisa janë të përfshira në klasën 

12,Automobile; pjese per automobile; pjese per automjete; automjete dhe pjese kembimi. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/698 

(220) 18/05/2021 

(731) Dardan Mullollari Zahir pajaziti  54 

Prizren Kosovë, KS 

(740)  Dardan Mullollari Zahir pajaziti  54 

Prizren Kosovë 
 

(540)  TOGG 

 

 
     

 

(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 industrialë; 

produktet e papërpunuara prej plastike në formë të lëngët, kokrrizash ose granulash; lëndët 

reduktuese për përdorim në sistemin e shkarkimit.  

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. Fletë kallaji; llak, vernik; derivate 

petroli  

3  Preparatet për zbardhim dhe substancat e tjera për larje rrobash; preparatet për pastrim, 

shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet kozmetike, 

locionet për flokë; preparatet për higjenën e gojës; deodorantet për përdorim personal; 

balsame për buzët.  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim; karburantet 

djegëse, energjia elektrike dhe qirinjtë aromatik., Graso dhe vajra industriale; lubrifikante; 

perberje per shperndarjen e pluhurit; lende djegese (duke perfshire karburant per motor) 

dhe lende djegese per ndriçim; qirinje, fitile per qirinj.  

5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet sanitare për qëllime mjekësore; 

substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnjet; emplastër, 

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



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

24 

 

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

janë të përshtatura për qëllime mjekësore; preparatet për aromatizimin e ambientit; kutia e 

ndihmës së shpejtë.  

6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiale ndërtimore prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta; mallra prej metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xeherorët; 

metalet e thjeshta të papërpunuara dhe pjesërisht të punuara; dritaret dhe dyert metalike; 

lëndët konservuese metalike të përshtatura; pjesët e motorëve dhe mjeteve të transportit  
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(511) 9  Softver për fushën e kolekcionit të borgjeve  

35  Konsulencë profesionale biznesi për kompani, institucione dhe individë privatë në 

fushën e sigurimit të rrezikut dhe mbrojtjen nga mospagimi i të arkëtueshmeve, vlerësimi/ 

analiza e portofolit të arkëtueshmeve, marketingu i të dhënave në fushën e menaxhimit të të 

arkëtueshmeve; asnjë nga shërbimet e cekura më sipër nuk ka për qëllim fushën e prodhimit 

të shpejtë dhe prodhimin e modeleve dhe kallupeve, duke  përfshirë sinterimin me laser dhe 

ndërtimin shtresor të pjesëve duke përdorur një burim alternativ të nxehtësisë dhe energjisë 

në një material të qëndrueshëm që mund të forcohet.  

36  Konsulencë financiare për bizneset, institucione dhe individë privatë në fushën e 

sigurimit të rrezikut dhe mbrojtjen nga mospagimet e të arkëtueshmeve; arkëtimi i 

borxheve të papaguara (agjencitë e mbledhjes së borxheve) brenda dhe jashtë vendit; 

ndërmjetësimi dhe konsulenca e sigurimeve, ofrimi i sherbimeve të  informacioneve 

financiare, faktorizim (faktoring), menaxhim i debitorit (shërbime financiare), këshillim në 

fushën e blerjes së borxheve; asnjë nga shërbimet e cekura më sipër nuk ka për qëllim 

fushën e prodhimit të shpejtë, prodhimin e modeleve dhe kallupeve, duke përfshirë 

sinterimin me laser dhe ndërtimin shtresor të pjesëve duke përdorur një burim alternative të 

nxehtësisë dhe energjisë në një material të qëndrueshëm i cili mund të forcohet.  

42  Shërbime procesimit elektronik të të dhënave (EDP), posaçërisht dizajni dhe zhvillimi i 

hardverit kompjuterik dhe softuerit kompjuterik; asnjë nga shërbimet e cekura më sipër nuk 

ka për qëllim fushën e prodhimit të shpejtë, prodhimin e modelit dhe kallupit, duke 

përfshirë sinterimin me laser dhe ndërtimin shtresor të pjesëve duke përdorur një burim 

alternative të nxehtësisë dhe energjisë në një material të qëndrueshëm i cili mund të 

forcohet.  

45  Licencimi i softverit për inkasimin e borgjeve.  
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(511) 9  “Kompjuterë;harduer kompjuterik;harduer kompjuterik që mund të 

vishet;kompjuterë që mbahen në dorë;kompjuterë tablet;aparate dhe instrumente 

telekomunikimi;telefona;telefona mobil;telefona të mençur;pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video 

dhe atyre multimediale;aparate të rrjetit të komunikimit;pajisje dixhitale elektronike që 

mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe 

ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale;pajisje dixhitale 

elektronike që vishe që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, pranuar, 

dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale;ora të 

mençura;gjurmues aktivitetesh që vishet;byzylyk i lidhur [instrument matës];lexues i 

librave elektronik;softuer kompjuterik;softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 

vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi, televizione, dhe 

audio dhe veideo pllejer;softuer për zhvillimin e aplikacioneve;softuer për lojërat 

kompjuterike;shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale 

paraprakisht të-regjistruara;pajisje periferike për kompjuterë;pjesë periferike për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues;pjesë periferike kompjuterike që mund të 

vishen;pjesë periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona 

mobil;pajisje mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi 

(set up boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues;akselerometer (matës i rritjes së 

shpejtësisë);altimeter (matës i lartësisë);aparate për matjen e distancës;aparate për 

regjsitrimin e distancës;pedometer (matës i hapave);aparat për matjen e presionit;indikatorë 

presioni;monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona 

të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e 

mençura, syze të mençura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe video;syze të 

mençura;syze 3D;syza;syza dielli;lense kontakti;xham optik;mallra optike;aparate optike 

dhe instrumente;kamera;blic për kamera;ekran për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, 

television si dhe pllejer dhe regjistrues audio dhe video;tastaturë, mouse, mbajtës mousi, 

printer, drive disk, dhe hard drives;apaparate për regjistimin dhe riprodhimin e zërit;dixhital 
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audio dhe video pllejer dhe regjistrues;altoparlantë;zmadhues zëri dhe pranues;aparate zëri 

për autmojete motorrike;aparet për regjistrimin dhe njohjen e zërit;kufje, ndëgjojse 

mikrofonë;televizionë;pranues televizioni dhe monitor;kuti instalimi;radio;radio 

transmetues dhe pranues;sistemet e pozicionimit global (GPS pajisje);instrumente 

navigimi;kontrollimin nga distanca për kompjuterët e kontrollit, telefonat mobilë, pajisjet 

elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e mençura, syzet e 

mençura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues, televizionë, altoparlantë, përforcues, 

sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit;pajisje që mund të vishen për 

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

elektronike mobile që mund të vishen, orave të mençura, syzeve të mençura, plejerëve dhe 

regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

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

e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave;pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të 

transaksionit;kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave;pagesa elektronike dhe 

pikat e terminaleve të transaksionit;bateri;mbushës të baterive;konektorë elektrik dhe 

elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, stacione ndalese dhe adapterë për përdorim me 

me të gjitha mallrat e lartpërmendura;ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për 

kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video 

pllejerë dhe incizues;shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekrane kompjuteri;mbështjellës, 

çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të 

mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues;shtagë për vetë-

fotografim;mbushës për cigare elektronike;kollare elektronike për trajnimin e 

kafshëve;axhendë elektronike;aparate për të kontrolluar postën e vulosur;aparate 

mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e monedhave në to;makina diktimi;shënues i 

qosheve;makina votimi;shënjues elektronik për mallra;makinë për selektimin e 

çmimeve;makinë faksi;aparate dhe instrumente peshuese dhe matës;tabela njoftimi 

elektronike;aparate matëse;lidhës [pjesë silikoni];qarqet e integruara;zmadhues;ekrane 

fluoreshente;telekomanda;fije që lidhet me dritë [fibra optike];instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale;elektrolizer;aparate për shuarjen e 

zjarrit;aparate radiologjike për qëllime industriale;aparate për shpëtimin e jetës dhe 

pajisje;alarme fishkëllyese;filma vizatimor të animuar;qirinj për vezë;fishkëllues për 

qenë;magnete dekorues;gardh elektrizues;automjet i transferueshëm për persona me aftësi 

të kufizuar;çorape që ngrohen me rrymë;aparate për njohjen e zërit dhe dhënien e urdhërit 

për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e 

banimit;asistent personal dixhital;aparate për rregullimin e nxehtësisë;termostat;ekran, 

senzorë dhe kontroller për kondicionerit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e 

ventilimit;aparate për rregullimin elektrik;rregullatorët e dritave elektrike (me dritë të 

zbehtë);aparate për kontrollimin e ndriçimit;prizë elektrike;ndërprerës eklektrikë dhe 

elektronik;alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve;detektorë për 

tym dhe karbon monoksid;brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe 

dritare;kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave;sistemet e sigurisë dhe 

vëzhgimit të banimeve.”  

35  “Menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbimet e konsultimeve për 

biznese;shërbimet e planifikimit të karrierës, vendosjes dhe informatave;ofrimin e 
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funkisoneve të zyrës;shërbimet e agjencioneve reklamuese;reklamim, marketing, dhe 

shërbtimet pormovuese;reklamim dhe konsultime marketing;shërbimet e promovimit të 

shitjeve;promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët;kryerjen e hulumtimeve të 

tregut;analizimin e përgjigjeve të reklamimeve dhe hulumtimin e tregut;dizajnimin, 

krijimin, përgaditjen, prodhimin dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve reklamuese 

për të tjerët;shërbimet e planfikimit të mediave;administrimin e programeve për besnikërinë 

e konsumatorëve;organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të shpërblimeve për të 

promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve;databazat e kompjuterizuara dhe menaxhimi 

i dosjeve;shërbimet e procesimit të të dhënave;krijimin e indekseve të informatave, faqeve 

dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterik dhe rrjetet të tjera 

elektronike të komunikimit për të tjerët;ofrimin, hulumtimin, shfletimin dhe gjetjen e 

informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterike dhe 

rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët;organizimin e përmbajtjes së 

informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti global 

kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike;ofrimin e informatave biznesore, 

konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit 

global;shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave kompjuterike në lidhje me 

blerjen dhe shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve dhe shërbimeve për të 

tjerët;përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në interenet dhe rrjete të tjera 

elektronike, kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit;shërbimet e dyqaneve të shitjes me 

pakicë dhe shërbimet online të dyqaneve të shitjes me pakicë;shërbimet e dyqaneve me 

pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit;shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista, 

periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të 

përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike 

dhe të komunikimit;shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet 

në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra 

muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të 

tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit;shërbimet e dyqaneve me pakicë që 

ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona 

mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike, 

softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke, 

të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit;ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të 

komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit;shërbimet e 

abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe 

përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit;ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cilat janë paraprakisht të-

regjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

elektronike dhe të komunikimit;aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave 

tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave;shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat.”  

41  “Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, praktikës, dhe programeve 

këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe dizajnit; 

aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, klasave, 
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webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga distanca; 

aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave live, 

ngjarjeve të posacme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale, garave, 

konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive; 

zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezentimin e radio programeve, 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 

dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse, 

sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art 

dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, 

radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive; 

ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës, 

infromimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës; 

ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 

për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit, 

lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e 

web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmia e 

zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe 

kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme, 

lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave, 

orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative, 

zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, 

garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e 

biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit 

dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, 

shfaqejeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezentimin e rishikimeve, 

sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në 

lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, 

koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe 

ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje 

(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim 

në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim 

dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me 

përmbajteje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative, 

manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve 

informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve; 

shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuetrikë jo-të 

shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe 

stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të 

tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë;   

42  “Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 
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softuerëve; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te 

harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të 

shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të 

dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të 

dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer 

dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik, 

softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike, 

diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit kompjuterik dhe problemeve të 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe 

mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve 

elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u 

mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe 

dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne 

dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet 

shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe 

shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; laboratore medicinale; informacione, shërbime 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/710 

(220) 21/05/2021 

(731) PEPCO POLAND Sp. z o.o. 

ul. Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479, 

Poland, PL 

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

ndritëshme, e verdhë e errët, kafe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lodra; Mjete lodrash; Vegla dore për lodra; Komplete mjetesh  për lodra; modele 

të makinave lodër; pjesë ndertuese të lodrave [për shitje të kompletuara] për konstruktimin 

e modeleve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/713 

(220) 21/05/2021 

(300) 018342273  23/11/2020  EU 

(731) PEPCO POLAND Sp. z o.o. 

(540)  
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ul. Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479, 

Poland, PL 

(591) E zezë, e bardhë, hiri e errët, hiri e 

ndritëshme 

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

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 28  Lojëra; Lodra; Automjete lodrash; Modele miniaturë makinash [lodra ose lojëra 

logjike]; Automjete lodrash me pedale; Komplete lodrash; rrugët e automjeteve lodër; 

Lodra me telekomandë; Automjete lodër me telekomandë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/714 

(220) 21/05/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(591) Ari Rose, Kafe. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, zevendesuesit e kafes.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/715 

(220) 21/05/2021 

(731) Suzhou Dake Investment Consultation 

Co., Ltd. Room 618, Building Number 1, 

Lucky City Commercial Center, Suzhou 

Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 

Province, China, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DYLLU 
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(511) 6  “Kasaforta [kuti të forta]; kurtha për shtazë të egra; gozhda; zile për kafshë; tel 

çeliku; grepa [artikuj metali]; materiale përforcuese për gypa; lidhëse nga metali për gypa; 

bërryla nga metali për gypa; pajisje montuese nga metali për mobilje; pajisje montimi nga 

metali për ndërtimtari; etiketa nga metali; valvula nga metali, përpos pjesëve për makineri; 

fletëza që tregojnë motin ose erëtreguese nga metali; arka nga metali për vegla pune, të 

zbrazta; dryna nga metali, përpos atyre elektronik; gypa nga metali; tel saldues nga metali; 

shufra nga metali për saldim; mentesha nga metali; mbërthyese mengeni nga metali; 

makara nga metali, përpos për makineri; monumente nga metali; hekra këndi nga metali; 

skele nga metali; shkallë nga metali; vidha nga metali; zile për dyer jo-elektrike nga metali; 

pipëza nga metali;  priza muri nga metali; litarë nga metali; dryna nga metali, përpos atyre 

elektrike; shkallë [shkallë për ngjitje] nga metali; mbështjellëse [artikuj metali]; çelësa nga 

metali; gardhe nga metali; objekte skene nga metali; byzylyka identifikues nga metali; 

qafore nga metali për shtrëngimin e gypave; ndërtesa, të transportueshme nga metali; shirita 

nga metali për qëllime të lidhjes; kapëse nga metali për kabllo dhe gypa; spiranca; aliazhe 

nga metalet e zakonshme; tokëza mbërthyese nga metalet e zakonshme [artikuj metali]; 

vepra arti nga metalet e zakonshme; mbrojtëse nga metali për drunj; xehe hekuri; material 

nga metali për hekurudha; metale të zakonshme të papërpunuara apo gjysëm-përpunuara; 

artikuj të vegjël nga metali.”  

7  “Makineri paketimi; pompa [makineri]; makineri për punimin e xhamit; shpues të 

minierave; prerës të foragjereve; makina elektrike të kuzhinës; vegla [pjesë të makinerive]; 

makina për bërjen e baterive elektrike; lustrues elektrik të këpucëve; mbyllës elektrik të 

dritareve; mbyllës elektrik të dyerve; gërshërë elektrike; makina elektrik për prerjen e 

flokëve; rrokullues elektrik të dyerve; hapës elektrik të dritarëv; hapës elektrik të dyerve; 

makina dhe aparate elektrik për pastrim; ekstraktues elektrik të lëngut; makina 

elektromekanike për përgatitjen e pijeve; makina për galvanizim; makina elektrike për 

saldim; makina për industrinë elektronike; makina gravuese; dinamo; valvula [pjesë të 

makinave]; motorrë, përpos për automjete tokësore; mekanizma shtytëse, përpos për 

automjete tokësore; mjete pune që mbahen në dorë, përpos atyre që operohen me dorë; 

mulli të kafes, përpos atyre që operohen me dorë; shpërbëres; mjete dore pneumatike, 

gjegjësisht makina për bluarje pneumatike, makina lustruese pneumatike, lëmues 

pneumatik me rripa gërryes, çelësa pneumatik, kaçavida pneumatike, gozhdues pneumatik; 

instalacione që funksionojnë me erë për gjenerimin e elektricitetit; makina për qepje; 

makina për larje kimike; larëse me shtypje të lartë; kositër bari [makina]; robotë industrial; 

makina optike për përpunim të ftoftë; makina për përzierje të brumit; makina për 

përgatitjen e fertilizuesve; makina elektromekanike për industrinë kimike; sharra [makina]; 

rripa për makina; mbajtëse për makina; makina për mjelje; rrahëse vezësh elektrike për 

qëllime shtëpiake; mulli për qëllime shtëpiake, përpos atyre që operohen me dorë; mulli për 

bluarjen e mollave; satra për mish [makina]; makina për përzierje; makina për përpunimin e 

metali; makina me ajër të kompresuar; makina për krijimin e zingjirëve; mulli centrifugal; 

makina për krijimin e briketave nga qymyri; makina për mulli mielli; makina për 

përpunimin e drurit; makina për gjalpë; pajisje ndezëse për motrë me djegie të brendshme; 

makina dërrmuese (për shtypje); makina për përgatitjen e pijeve; makina bujqësore; makina 

dhe aparate lustrimi [elektrike]; makina për spërkatje të ngjyrës; vinça [aparate për ngritje 

dhe]; çekan pneumatik; pistoleta pneumatike për gozhda; makina për ndarje të gazit; cilinda 

pneumatik (pjesë të makinave); krika [makina]; prerëse [makina]; makina për prerje; 

makina për prerje të bukës; makina dhe aparate elektrike për larjen me shampon të 
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tepihave; makina për matje të madhësisë; pompa për puse nafte posaçërisht për naftë; 

makina paketimi për ushqime; turiela elektrike që mbahen në dorë; pompa ajrosëse për 

aquariume; brusha për fshesa të rrymës; lavatriçe [lavanderi]; petëzues të rrugëve; shtypëse 

filteri; makina për përpunimin e duhanit; makina për printim; pistoleta spërkatëse për 

ngjyrë; makina për aplikimin e ngjitësit; fshesa me vakum; pjesë shtesë për fshesa vakumi 

për shpërndarjen e parfumeve dhe dezinfektuesve; motorë me avull; pajisje pastrimi me 

përdorim të avullit; shtupa me avull; makina shkurtuese; tezgjah për endje; makina për 

bërje të kartonit; makina për bërje të pelenave nga letra; makina për përpunimin e çajit; 

makina për krijimin e llambave; makina për përpunimin e lëkurës; makina për bërjen e 

kordoneve; makina elektromekanike për përgatitjen e ushqimit; makina për bërjen e smaltit; 

makina për krijimin e telave dhe kabllove; makina për bërjen e gjilpërave; makina për 

bërjen e tullave; kushineta [pjesë të makinave]; makina shkrirëse; makina për montimin e 

biçikletave; koka të turielave [pjesë të makinave].”  

8  “Takëme tavoline [thika, piruna dhe lugë]; mjete shpuese [mjete dore]; mjete gravuese 

[mjete dore]; instrumente dhe mjete për rrjepje të kafshëve; vegla dore për dredhje të 

flokëve; gozhdues [mjete dore]; instrumente zmeriluese [instrumente dore]; vegla bujqësore 

që operohen me dorë; shpata; mjete dore që operohen me dorë; pistoleta që operohen për 

dorë për nxjerrjen e mastikës; krika ngritëse që operohen me dorë; dorëza për mjete dore që 

operohen me dorë; shkurtuespër mjekërr; krasitëse; komplete manikyri; fuzhnje; mjete 

kopshti që operohen me dorë; hekur për hekurosje; mistri për muratorë; copa [pjesë të 

mjeteve të dorës].”  

9  “Gjysëmpërçues; alarme; shufra ndriçimi; aparate dhe instrumente vëzhgimi; vizore 

katrore për matje; aparate matëse; aparate për matjen e shtypjes; vizore matëse [instrumente 

matëse]; senzorë; instrumente navigimi; pajisje për matjen e rrymës elektrike; priza 

elektrike; fole të prizave elektrike; bateri elektrike; mbushës për bateri elektrike; aparate 

elektronike për video vazhdim; kontakte elektrike; elektrolizatorë; ndërprerës elektrik; zile 

elektrike për dyer; lidhje bashkuese elektrike; kondenzatorë [kapasitorë]; aparate televizive; 

dryna elektrikë; materiale për lidhje kryesore të elektricitetit [tela, kabllo]; mbulesa për 

priza dalëse elektrike; instalime elektrike për parandalimin e vjedhjeve; tabela elektronike 

për njoftime; kartela me çipa elektronike; kalibures elektronik të rrëshqitjes; vizatime të 

animuara; ndërprerës të qarqeve; interfona; maska mbrojtëse; veshje për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; këpucë për mbrojtje kundër aksidenevte, rrezatimit dhe 

zjarrit; dorashka për mbrojtje kundër aksidenteve; lazerë, jo për qëllime mjekësorë; 

termometra, jo për qëllime mjekësore; fotokopjues [fotografike, elektrostatike, termike]; 

pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; jastëk për gjunjë për punëtorë; 

çizme të sigurisë për përdorim industrial; aparate radiologjike për qëllime industriale; 

kamera endoskopike industriale; aparate dhe instrumente optike; fibra optike [fije që 

përçojnë dritën]; tahografe; aparate dhe instrumente peshuese; aparate dhe instrumente 

kimike; njehsorë; programe kompjuterike [sofuter i shkarkueshëm]; ndërprerës të rrjetit 

kompjuterik; ura të rrjetit kompjuterik; shirita matës; videofona; aplikacione të softuerit të 

shkarkueshëm për telefona mobil; aparate për analizim të ajrit; panele kontrolluese 

[elektricitetit]; sistemet të kontrollimi të qasjes elektronike për dyer të ndërthurura; matëse; 

aparate për fikjen e zjarrit; instrumente për testimin e gazit; matëse me mikrometra; shtupa 

mbyllëse veshi për zhytës; aparate për rregullimin e nxehtësisë; aparate për identifikimin e 

fytyrave; brava biometrike me gjurmë gishtash për dyer; video monitorë; video ekrane; 

nivelizues [instrumente për përcaktimin e horizontales]; peshore të banjos; aparate votimi; 
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rutera për internet; radio pranues dhe transmetues; radio; akordues të radio sinjalit; rutera 

pa tela; detektorë tymi; syza; detektorë të monedhave falso; kabinete për altoparlante; 

aparate për kontrollë nga distanca; furnizime të lëvizshme të rrymës, gjegjësisht batëri 

rimbushëse; aparate për kontrollimin e frankimit; kalibrues të rrëshqitjeve; printerë për 

përdorim me kompjuterë; aparate të kontrollimit të shpejtësisë për automjete; kamera për 

pasqyrë të pasme për automjete; kamera [fotografike]; ora të mënçura (përpunim të të 

dhënave); syze të mënçura (përpunim të të dhënave); shpërndarës për tiketa.”  

10  “Aparate për masazhë; prezervativ; matës të kolesterolit; aparate dentare elektrike; 

shtupa mbyllëse për vesh [pajisje për mbrojtjen e veshëve]; materiale për qepje; shtupa 

mbyllëse veshi për izolim të zërit, përpos për përdorim mjekësor; gjymtyrë artificiale; 

artikuj ortopedike; aparate fizioterapeutike; shishe për ushqyerje; thimtha të shisheve për 

ushqyerje; monitorues të përbërjes së trupit; jastëk që nxisin gjumin për pagjumësi; 

monitorues të yndyrës së trupit; aparate dhe instrumente kirurgjike; aparate për 

monitorimin e rrahjeve të zemrës; hemocitometër; glukometër; aparate për matjen e 

shtypjes së gjakut arterial; aparate dhe instrumente dentare; aparate për përdorim në analiza 

mjekësore; dorashka për qëllime mjekësore; termometra për qëllime mjekësore; llamba 

mjekësore me rreze ultravjollce për qëllime sterilizimi; aparate dëgjimi.”  

11  “Llamba; ngrohës xhepi; rreth kuzhine [furra]; kapak nxjerrës për kuzhina; ndezës; 

llamba drite; pajisje elektrike për zierje; llamba elektrike; pajisje elektrike për bërjen e 

jogurtit; makina elektrike për bërjen e qumështit soja; aparate elektrike për ngrohje;; 

autoklava elektrike për zierje; kapsula të zbrazta të kafes për makina elektrike të kafes; 

zierëse elektrike me filter të kafe; makina elektrike të kafes; radiatorë elektrik; veshje që 

ngrohen me rrymë; ibrikë elektrik; tiganë elektrik për skuqje; avullues elektrik të ushqimit; 

flladitëse [kondicionim të ajrit]; gypa [pjesë të instalimeve sanitare]; lagështues; zierës 

elektrik të orizit për qëllime shtëpiake; pastrues elektrik të ujit për qëllime shtëpiake; 

lagështues për qëllime shtëpiake; furra shtëpiake për zierje; aparate për marrjë të ujit; 

instalime të polimerizimit; thekës të bukës; tigane [pajisje për zierje]; tharës të ajrit; 

pastrues ajri për qëllime shtëpiake; llamba mikrobvrasëse për pastrim të ajrit; aparate dhe 

maina për pastrim të ajrit; instalime për kondicionim të ajrit; sterilizues të ajrit; ringrohës të 

ajrit; fryrëse të ajrit; kabinete për ftohje; pajisje dhe instalime për ftohje; pajisje dhe 

instalime për freskim; aparate për ngrohje dhe freskim për shpërndarje të pijeve të ngrohta 

dhe të ftofta; rubineta; pipëza kundër spërkatjes të rubineteve; stufa të gazit; ngrohës 

elektrik për shishe të ushqyerjes; fontana; aparate dhe instalime për zierje; kondensatorë të 

gazit, përpos atyre që janë pjesë për makina; djegës të gazit; pistoleta të nxehtësisë; grypa 

ndriçues fluoreshent; pishtarë elektrik; aparate për filtrim të ujit; aparate dhe makina për 

pastrimin e ujit; instalime për pastrim të ujit; projektorë kërkimi; llamba për të bërë 

kaçurrela; tharës për flokë; furra më mikrovalë [aparate për zierje]; aparate dhe instalime 

sanitare; makina për mjegull; aparate dezinfektimi; rubinet për gypa dhe tubacione; gurë 

llava për përdorim në skara; llamba vaji; instalime banjosh; drita për automjete; aparate dhe 

instalime ndriçimi; avullues të pëlhurës; makina dhe aparate për akull; instalime për ujijtje 

automatike.”  

21  “Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhine; kurtha për insekte; enë kuzhine; vepra arti nga 

porcelani, qeramika, enë prej argjile, terra-cotta apo xhami; brusha elektrike për dhëmbë; 

enë jo-elektrike për zierje; mjete banjosh; mjete kozmetike; qeramikë për përdorim 

shtëpiak; dorashka për qëllime shtëpiake; vazo xhami; kove mbeturinash; enë për ujitje; 

lesh xhami për pastrim; enë qelqi për qëllime shtëpiake, gjegjësisht filxhane, pjata, ibrika, 
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dhe kavanozë; enë porcelani për qëllime shtëpiake, gjegjësisht legenë, vazo, pjata, ibrikë, 

takëme tavoline, kavanozë, qypa dhe tenxhere; enë smalti dhe enë plastike për qëllime 

shtëpiake, gjegjësisht legenë, vazo, pjata, ibrikë, dhe gota; spërkatëse; enë termikisht të 

izoluara për ushqime; akuariume të brendshme; instrumente pastrimi, që operohen me dorë; 

brusha; lecka; kovë për pastrimin e leckave pastruese; xham, i papërpunuar ose 

gjysëmpërpunuar, përpos xhamit për ndërtim; rafte për tharje të rrobave; brusha për 

dhëmbë; korita për pierje; enë për pierje; dorashka kopshti.”  

35  “Dhënie me qira të makinave dhe pajisjeve të zyrës; reklamime; kontabilitet; 

sistematizim të informatave në baza kompjuterike të të dhënave; reklamime online në rrjete 

kompjuterike; shërbime të agjencive për import-eksport; konsulencë për menaxhim të 

personelit; ndihmesë për menaxhim të biznesit; shërbime administrative për rilokim të 

bizneseve; shërbime të agjencive të informatave komerciale; marketing; administrim 

komercial për licensim të mallrave dhe shërbimeve për tjerët; shërbime prokurimi për tjerët 

[blerje të mallrave dhe shërbimeve për bizneset tjera]; promocione të shitjes për tjerët; 

ofrime të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; dhënie me qira 

të tezgave të shitjes; kërkime të sponsorizimeve; agjenci të punësimit; dhënie me qira të 

makinave për shitje; organizime të ekspozitave për qëllime tregtare apo reklamuese.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/716 

(220) 21/05/2021 

(300) 40-2020-0226099  10/12/2020  KR 

(731) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate për trajtimin e antitrupave; produkte 

farmaceutike; barna për qëllime mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/717 

(220) 21/05/2021 

(300) 40-2020-0226096  10/12/2020  KR 

(731) CELLTRION, INC. 

23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 

Republic of Korea, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  KOVDAVIO 
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(511) 5  Preparate farmaceutike; përgatitjet për trajtimin e antitrupave; farmaceutik; barna 

për qëllime mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/718 

(220) 24/05/2021 

(731) EXCLUSIVE SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

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

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)  GOLDEN 

 

 
     

 

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

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

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

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/719 

(220) 24/05/2021 

(731) EXCLUSIVE SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E bardhë, e kaltërt e qelët dhe e 

mbyllët, e hint në të kafët dhe e gjelbërt.  

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

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substance te tjera për përdorimi ne lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri; vajra esenciale, kozmetike, 

losione për flokë, paste dhembesh; materiale abrazive  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/720 

(220) 24/05/2021 

(731) EXCLUSIVE SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E bardhë, e hint, e kaltërt e qelët dhe e 

mbyllët.  

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

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substance te tjera për përdorimi ne lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri; vajra esenciale, kozmetike, 

losione për flokë, paste dhembesh; materiale abrazive  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/721 

(220) 24/05/2021 

(731) EXCLUSIVE SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E bardhë, e kaltërt e mbyllët dhe e 

qelët, e verdhë, e hint në të kafët, gold 

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

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substance te tjera për përdorimi ne lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri; vajra esenciale, kozmetike, 

losione për flokë, paste dhembesh; materiale abrazive  
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(210) KS/M/ 2021/722 

(220) 24/05/2021 

(731) Novo Nordisk A/S 

Novo Allé, 2880 Bagsvaerd, Denmark, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë, 
 

(540)  Ozempic 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e diabetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/723 

(220) 24/05/2021 

(731) Xhemajl Buqa Lagja “ Arban Prizren 

”, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të tregtisë me pakicë, tregtisë me shumicë dhe tregtisë me porosi 

postare, gjithashtu nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e: pjesëve 

për automjete, pjesëve të këmbimit për automjete, elementeve dekorative për automjete, 

vajrave motorike; automjeteve të reja dhe të përdorura; shërbimet e menaxhimit të parkut të 

automjeteve; organizimi i ekspozitave dhe prezantimit të pjesëve për automjete, pjesë 

këmbimi për automjete, elemente dekorative për automjete.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/724 

(220) 25/05/2021 

(731) PRISHTINA PARK INVESTMENT 

SH.P.K. Rr. UÇK, Objekti Nr.202, Prishtinë 

10 000, KS 

(740)  Krenare Zajmi Rr. Ferhat Binishi, 

Gjakovë 50 000 
 

(540)  PRISHTINA PARK 

INVESTMENT 

 

 
     

 

(511) 35   Reklamat;Menaxhim biznesi; Shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit 

për projekte të ndërtimit; menaxhim biznesi dhe organizim të konsultave; asistencë të 

menaxhimit të biznesit; konsulta për organizata të bizneseve; Hulumtim biznesi  



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

38 

 

36   Menaxhimi i shërbimeve të patundshmërive;Qiradhënia e patundshmërive; Investimet 

kapitale; menaxhimi i apartamenteve qiradhënia e apartamenteve; qiradhënia e zyrave.  

37   Konsulta për ndërtimtari;Ndërtimtari;Dhënia e informatave për ndërtimtari;Mbikëqyrja 

e ndërtimit të objekteve;Ndërtimi i dyqaneve;Ndërtimet nënujore; Instalimi dhe riparimi i 

pajisjeve ngrohëse; Instalimi dhe riparimi i aparaturave për kondicioner të ajrit; Instalimi 

dhe riparimi i pajisjeve për mbrojtjen nga përmbytjet; Instalimi i dyerve dhe dritareve; 

Instalimi i mjeteve të punës në punishten e ndërtimit.  

42   Draftimi i projekteve të ndërtimtarisë; Shërbimet e inxhinierisë;Hulumtimi në fushën e 

ndërtimit të objekteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/725 

(220) 25/05/2021 

(731) GENZYME CORPORATION 

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, 

United States,  US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  QFITLIA 

 

 
     

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve të sistemit nervor qendror; preparate farmaceutike për 

trajtimin e kancerit, trombozës dhe sëmundjeve të frymëmarrjes; preparate farmaceutike 

për trajtimin e çrregullimeve të rralla të gjakut, preparate farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e sëmundjeve infektive, përkatësisht, infeksioneve virale dhe bakteriale”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/726 

(220) 25/05/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh  dhe zi 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse prej gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 
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Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/727 

(220) 25/05/2021 

(731) Sami Dida Proton Cable L.L.C 

Rr.”Tirana” p.n. Prizren, KS 

(591) E bardhë, e zezë, portokalli 

(740)  Fazli Brahaj-Avokat 

Rr.”Fehmi Agani” nr.79/8 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtesa dhe 

ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllo dhe tela joelektrik nga metali i 

zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; kasaforta  

9  Hulumtime shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike, kinematografike, 

audiovizuele, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, inspektuese, 

shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, transformimin, 

grumbullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë 

elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

softuer kompjuterik, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse dixhitale ose analoge; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.  

17  Gomë e papërpunuar dhe gjysëm e përpunuar, gutta-perka (lloj i drurit), çamçakëz, 

asbest, mikë dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të 

nxjerrë (ekstruduar) për përdorim në prodhim; paketim, ndalim dhe izolim të materialeve; 

gypa, tuba dhe gypa fleksibël, jo prej metali.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/728 

(220) 25/05/2021 

(731) Letafet Dida B.I N.T.SH. “DIDA” 

Rr.”Tirana” p.n. Prizren, KS 

(526)  

(540)   
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(591) Kaltër,bardhë dhe hiri 

(740)  Fazli Brahaj-Avokat Rr.”Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 
 

     

 

(511) 37  Shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë rikthimin e 

objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike 

ose kimike.  

39  Shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me 

hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura domosdoshmërisht me një 

transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo, depot ose llojet e tjera të 

ndërtesave për ruajtjen ose ruajtjen e tyre.  

40  Shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik, transformimi ose prodhimi i 

objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë shërbimet e prodhimit me 

porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimi ose prodhimi i mallrave konsiderohet një 

shërbim vetëm në rastet kur ai kryhet për llogari të një personi tjetër sipas rendit dhe 

specifikimit të tyre. Nëse prodhimi ose prodhimi nuk po kryhet për të përmbushur një 

porosi për mallra që përmbushin nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, 

atëherë zakonisht është ndihmëse për veprimtarinë kryesore tregtare të prodhuesit ose 

mallrat në tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e 

përpunoi, transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej një 

shërbim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/729 

(220) 25/05/2021 

(731) KARDEMİR KARABÜK DEMİR 

ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Kardemir Karabük Demir Çelik 

Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Karabük, TR 

(591) Kuqe, bardhë, kaltër 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Xehet e metaleve jo të çmuara. Materiale prej metali për qëllime ndërtimi. Mallrat 

dhe materialet e metaleve të zakonshme që përdoren për qëllime magazinimi, ambalazhi, 

paketimi dhe strehimi: (përfshirë shkallët metalike). Mallra prej metali të zakonshëm për 

qëllime filtrimi dhe sitje, të përfshira në këtë klasë. Dyert, dritaret, grilat, xhaketat dhe 

kutitë dhe pajisjet e tyre prej metali. Kabllo dhe tela joelektrik nga metali. Hekurishte, 

pajisje të vogla prej metali. Kanalet e ventilimit, shfryerëse, mbulesat e shfryerjes, tubat, 

kapakët e oxhaqeve, mbulesat e puseve, grilat për ventilim, ngrohje, kanalizime, telefon, 
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energji nëntokësore dhe instalime të kondicionimit të ajrit. Panele ose dërrasa metalike (jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike) të përdorura për sinjalizim, shfaqje në rrugë, qëllime 

publiciteti, tabela prej metali, kolona reklamimi prej metali, panele sinjalizimi prej metali. 

Tuba metali për transportimin e lëngjeve dhe gazit dhe pajisjet metalike të tyre, valvola prej 

metali, tuba shpimi prej metali. Safes (kuti të forta) prej metali. Materiale hekurudhore 

metalike. Shtyllat prej metali, doket lundruese të metaleve, vozitjet e ankorimit të metaleve, 

spirancat. Kallëpe metalike për hedhje, përveç pjesëve të makinës. Vepra arti të bëra nga 

metale të zakonshëm ose lidhjet e tyre. Mbyllje metalike, kapakë shishe prej metali. Shtylla 

metalike. Paleta metalike dhe litarë metalikë për qëllime ngritjeje, ngarkese dhe transporti; 

varëse rrobash metali, lidhje, rripa, shirita dhe shirita që përdoren për ngritjen e ngarkesave 

dhe mbajtjen e ngarkesave, litarë për tërheqjen e automjeteve metalike. Shufra çeliku të 

rrafshët, shufra çeliku me shirita, kllapa çeliku barabrinjës, profile u çeliku, profile çeliku I, 

shtizë metali, pllakë, shina, pllaka të poshtme për shina, shufër hekuri, falsifikim hekuri, 

hekuri derri, shtylla antenash, ndërtesa çeliku, tuba dhe rezervuarë të karburantit, korniza të 

dyerve dhe dritareve, depo gazi, ura toke dhe hekurudhore, hinka të ngrohësit, shasi për 

lage, bunkerë pluhuri dhe miniere  

12  Automjete tokësore me motor, motorë, motoçikleta; motorë si pjesë e makinës, motorë 

dhe pjesë për automjete tokësore. Biçikleta dhe trupat e tyre; mbajtëse dore dhe shirita 

mbrojtëse për biçikleta. Trupat e automjeteve; pjesët kthesë për kamionë; rimorkio për 

traktorë; trupa frigorifikë për automjete tokësore; mbajtëse hekuri prapa automjetit për 

lidhjen me objekt shtesë, amortizues për automjete, mekanizma ngritës. Sediljet e 

automjeteve; mbështetëse për sediljet e automjeteve; sedilje sigurie për fëmijë, për 

automjete; mbulesa ulësesh për automjete; mbulesa automjetesh (në formë); roleta dielli të 

përshtatura për automjete. Sinjalet e drejtimit dhe krahët për sinjalet e drejtimit për 

automjetet; fshirëse të xhamave dhe krahët e fshirësit për automjete. Goma të brendshme 

dhe të jashtme për rrotat e automjeteve; goma pa tuba; Komplete për rregullimin e gomave 

të përbëra nga copa gomash dhe valvola gomash për automjetet. Dritare për automjete, 

dritare sigurie për automjete, pasqyra të pasme dhe pasqyra krahu për automjete. Zinxhirë 

kundër rrëshqitjes për automjete, bllokime. Transportuesit e bagazheve për automjete;  

transportues biçikletash dhe skish për makina; shalë për biçikleta ose motoçikleta. Pompa 

ajri për automjete, për fryrje të gomave. Alarme kundër vjedhjes për automjete, buri për 

automjete. Rripa sigurie për sediljet e automjeteve, çanta ajri (pajisje sigurie për 

automobila). Karroca për bebe, karrige me rrota, Karroca; karroca për blerje; karroca me 

një rrotë të vetme ose me shumë rrota; karroca për bartjen e mallrave të rënda; karroca 

ushqimore; karroca me dollape. Automjete hekurudhore: lokomotiva; trenat; tramvaj; 

vagonë; teleferikë; karrige ngritëse. Automjete për lëvizje nga uji dhe pjesët e tyre, përveç 

motorëve dhe motorëve si pjesë e tyre. Automjete për lëvizje nga ajri dhe pjesët e tyre, 

përveç motorëve dhe motorëve si pjesë e tyre. Djepe dhe vagonë të mbyllur.  

40  Shërbime të trajtimit të produkteve fotografike dhe kinematografike (përfshirë 

shërbimet e zhvillimit, shtypjes dhe fotografimit). Shërbime të përpunimit të ushqimit. 

Shërbimet e therjes së kafshëve. Shërbime të trajtimit të lëkurës dhe leshit. Shërbime 

takëme kuajsh, Shërbime të trajtimit të rrobave, shërbime të trajtimit të leshit. Shërbime 

rrobaqepësie (rrobaqepësie), shërbime qëndisjeje. Shërbime të përpunimit të drurit / 

drunjëve. Shërbimet e kornizimit të veprave të artit. Shërbime të lëngshme, kimike, gazi, 

trajtimi ajri. Shërbime të trajtimit të qelqit dhe qelqit optik. Shërbime të montimit të 

materialeve (në emër të palëve të treta). Shërbime të teknikut dentar (material per 
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perpunimin e dhëmbit). Shërbime qeramike. Shërbime të prodhimit të energjisë, shërbime 

me qira të gjeneratorëve. Shërbime të trajtimit të letrës. Shërbime shtypi, shërbime lidhëse. 

Shërbime të trajtimit të plastikës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/730 

(220) 26/05/2021 

(731) FEMAŞ METAL SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde No:17, 

Melikgazi - Kayseri / TURKEY, TR 

(591) Ngjyrë e kaltër.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Frigoriferë; furra me mikrovalë; fura elektrike; fura me gas; pllaka elektrike 

(pijanura); pllaka gazi për gatim; kapuç gatimi (për ventilim); kondicioner ajri; ngrohës uji; 

pastrues ajri; tharëse rrobash.       

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/731 

(220) 26/05/2021 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul/, TR 

(591) ROZE DHE KAFE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.  

25  Veshje; veshmbathje, mbulesa koke.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 
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shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/732 

(220) 26/05/2021 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul, TR 

(591) Vjollce, e bardhë, ngjyrë portokalli 

dhe e kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.  

25  Veshje; veshmbathje, mbulesa koke.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/733 

(220) 26/05/2021 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul, TR 

(591) Ngjyrat që mbrohen: 

Gjelbër, e bardhë, hirri. 

 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 
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cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.  

25  Veshje; veshmbathje, mbulesa koke.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/734 

(220) 26/05/2021 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.  

25  Veshje; veshmbathje, mbulesa koke  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/735 

(220) 26/05/2021 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)  
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(511) 18  Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.  

25  Veshje; veshmbathje, mbulesa koke.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/736 

(220) 26/05/2021 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.  

25  Veshje; veshmbathje, mbulesa koke.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/737 

(220) 26/05/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,                       

(540)  NEUTROGENA RETINOL 

BOOST  
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, US 

(526)  

(591)  

(740)  Xhemajl Krasniqi 

AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e 

jugut L 9/5, 
 

 

(511) 3  Hidratues për fytyrë, krem për lëkurë për rreth syve, serum për fytyrë, dhe 

tretmane kundër mplakjes së lëkurës së fytyrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/738 

(220) 27/05/2021 

(731) UNION Sh.p.k 

Rr. “Ajet Gërguri” p.n., 42000 Vushtrri 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E kaltërt, e gjelbërt, e kuqe, e bardhë 

(740)  Ylber Kajtazi, Rr. “Ajet Gërguri” p.n. 

42000 Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Faculeta të lagura; sapun; parfumeri, vajra esenciale, prodhime kozmetike, losione 

për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve.  

5  Prodhime farmaceutike; substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim 

për bebe; leukoplast, materiale për fashim.  

16  Pelena për bebe, karton dhe prodhime nga kartoni që nuk janë të përfshirë në klasat 

tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/739 

(220) 27/05/2021 

(731) Dirk Rossmann GmbH  

Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel  

Germany, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Alterra 

 

 
     

 

(511) 3  Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Artikuj për tualetin; Preparate pastrimi 

dhe aromatizimi; Preparate për pastrimin e trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Parfume dhe 

aroma; Preparate për higjienën orale; Preparate Aloe vera për qëllime kozmetike; Vajra për 

qëllime kozmetike; Balsam, përveç atyre për qëllime mjekësore; Vaj bergamoti; Gur shtufi; 
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Yndyrna për qëllime kozmetike; Komplete kozmetike; Këna [bojë kozmetike]; Ngjitës për 

qëllime kozmetike; Kozmetikë; Kozmetikë për fëmijë; Kozmetikë dhe preparate 

kozmetike; Preparate për fytyrën; Preparate kozmetike për kujdesin e trupit; Preparate 

kozmetike për qëllime dobësimi; Xhel masazhi, përveç atyre për qëllime mjekësore; Qirinj 

masazhi për qëllime kozmetike; Vajra masazhesh; Lecka të ngopura me losione kozmetike; 

Lecka të ngopura me produkte kozmetike; Kozmetikë për përdorim personal; Krem 

kutikulash; Kondicioner për kutikulat; Preparate kozmetike dhe tualeti jo mjekësore; Vajra 

për qëllime tualeti; Vajra dhe losione masazhi; Pastrues për furça kozmetike; Lesh 

pambuku për qëllime kozmetike; Topa pambuku për qëllime kozmetike; Pastrues pambuku 

për qëllime kozmetike; Xhel aloe vera për qëllime kozmetike; Vaj Amla për qëllime 

kozmetike; Petë për qëllime kozmetike; Kozmetikë organike; Pluhur i kënas; Preparate 

sanitare që janë për tualet; Pëlhura të ngopura për përdorim kozmetik; Vaj kokosi për 

qëllime kozmetike; Kozmetikë që përmban acid hialuronik; Kozmetikë që përmban keratin; 

Kozmetikë që përmban panthenol; Preparate kozmetike për t’u përdorur si mjete ndihmëse 

për dobësim; Llak për qëllime kozmetike; Krem masazhi, jo mjekësorë; Vajra masazhi, jo 

mjekësore; Dyllë masazhi; Jastëk pastrimi të ngopur me produkte kozmetikë; Peceta të 

lagështa të ngopura me losion kozmetik; Jastëk pastrimi të ngopur me preparate tualeti; 

Mjete për dobësim [kozmetikë], përveç atyre për përdorim mjekësor; Kozmetikë në formën 

e vajrave; Trajtime të skalpit (jo-mjekësor -); Heqës të kutikulave; Kozmetikë natyrale; 

Kozmetikë jo-mjekësore; Preparate masazhi jo mjekësore; Preparate tualeti jo-mjekësore; 

Losione të parfumuara për trupin [preparate tualeti]; Losione të parfumuara [preparate 

tualeti]; Preparate për pedikyr; Preparate zbutëse [kozmetikë]; Produkte për kujdesin ndaj 

foshnjave (jo mjekësore -); Vaj ricini për qëllime kozmetike; Jastëkët për makijazh nga 

leshi i pambukut; Mjete tualeti jo mjekësore; Aromatues për freskim të frymëmarrjes; 

Preparate për freskim të frymëmarrjes për higjienën personale; Shirita freskues të 

frymëmarrjes; Sprej për freskim të frymëmarrjes; Preparate kozmetike për kujdesin e gojës 

dhe dhëmbëve; Larës i gojës, jo për qëllime mjekësore; Pastë dhëmbësh jo-mjekësore; 

Pudër dhëmbësh jo-mjekësore; Pudër dhëmbësh në formën e çamçakëzit; Preparate për 

pastrimin e dhëmbëve; Shirita për zbardhjen e dhëmbëve; Pudër e lagësht për dhëmbë; 

Kremëra për zbardhjen e dhëmbëve; Pudra dhe pasta të përtypshme; Komplete të 

produkteve kozmetike të kujdesit oral; Losione për pastrimin e dhëmbëve; Pastë dhëmbësh; 

Për larje të gojës; Preparate për kujdes të dhëmbëve; Pudër dhëmbësh; Xhel për dhëmbë; 

Pudra dhe pasta për dhëmbë; Pudra dhe pasta për dhëmbë; Kokrra të forta për pastë 

dhëmbësh; Pudër për zbukurime; Ujë parfumi; Parfume të lëngëta; Pomanders [substanca 

aromatike]; Aromat; Eau de Cologne [Ujë Kolonje]; Vanilinë sintetike [parfumeri]; Ujë 

livando; Parfumeri; Parfumeri, vajra esencialë; Losione aromatike për trupin dhe kremëra; 

Sprej trupi aromatik; Parfume; Parfumeri; Parfumeri natyrale; Ekstraktet e parfumeve; 

Kremëra të parfumuar; Lecka të parfumuara; Vaj trëndafili për qëllime kozmetike; Rum 

nga gjethe dafine; Ujë tualeti; Ujëra tualeti të parfumuar; Eau de Cologne; Preparate 

aromatike; Aromatizues trupi; Kremëra aromaterapie; Aromatikë për parfume; Aromatikë 

për aromat; Parfumeri vanilje; Preparate tymosëse [parfume]; Vaj mente [parfumeri]; 

Nenexhik për parfumeri; Spërkatës për trup; Deodorantë për trup [parfumeri]; Spërkatës për 

trupi [jo mjekësor]; Vajra natyralë për parfume; Peceta të ngopura me kolonjë të hudhshme; 

Losione aromaterapie; Preparate për banjë; Deodorantë dhe antiperspirantë; Preparate për 

heqjen e flokëve dhe rruajtje; Preparate dhe trajtime për flokët; Preparate për kujdesin e 

lëkurës, të syve dhe thonjve; Makijazh; Sapunë dhe xhel; Preparate me xhel për lyerje të 
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syve për qëllime kozmetike; Xhel dushi dhe banje; Shkumë dushi dhe banjo; Peceta të 

hudhshme të ngopura me përbërës pastrues për përdorim në fytyrë; Preparate ngjyrosëse 

për qëllime kozmetike; Bojra kozmetike; Peceta kozmetike të lagura paraprakisht; 

Preparate për kujdesin e lëkurës; Shkumë pastrues të lëkurës; Kremëra dhe losione 

kozmetike; Preparate kozmetike frenuese të rritjes të flokëve; Preparate kozmetike për 

forcimin e gjinjve; Ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; Losione bukurie; Peceta të 

ngopura me preparate për heqjen e makijazhit; Peceta për fëmijë të ngopura me preparate 

pastruese; Preparate për larje për qëllime sanitare ose deodorante personale [tualet]; 

Kozmetikë për përdorim në lëkurë; Ujë mikellar; Preparate pastrimi për përdorim personal; 

Peshqirë pastrimi për higjienë femërore; Preparate makijazhi; Kozmetikë për kujdesin ndaj 

bukurisë; Qumësht bukurie; Serume bukurie; Serum kundër plakjes për përdorim kozmetik; 

Preparate për banjë dhe dush; Gurë shtufi për përdorim personal; Shkëlqyes trupi; Sprej për 

trup; Pudër kremoze për fytyrën; Preparate dushi; Kozmetikë me ngjyra për lëkurën; 

Shkumë për përdorim në dush; Peceta të lagështa për qëllime sanitare dhe kozmetike; 

Peceta për fytyrë; Kremëra të lëngshme [kozmetikë]; Pastrues (gërryes) për këmbët; Gjalpë 

për trup dhe fytyrë; Vajra për trupin dhe fytyrë; Gjalpë për fytyrë; Vajra për masazh në 

fytyrë; Vajra për fytyrë; Preparate për lëkurën e fytyrës për përdorim kozmetik; Maska 

pastruese për fytyrë; Shkëlqyes në formë llaku për përdorim si kozmetikë; Larje flokësh 

dhe trupi; Pudër për dorë; Larje dore; Kolagjen i hidrolizuar për qëllime kozmetike; Peceta 

të ngopura për pastrim [jo mjekësor, për përdorim në person]; Preparate kolagjeni për 

aplikim kozmetik; Xhel për trup; Vajra për masazh trupi; Preparate larëse për përdorim 

personal; Shkumat për pastrimin e trupit; Preparate kozmetike për banjë dhe dush; Sprej për 

vendosjen e makijazhit; Neutralizues buzësh; Xhel livando; Kremëra për trupin dhe fytyrën 

[kozmetikë]; Lesh pambuku në formën e pecetave për përdorim kozmetik; Pastrues zbutës 

[kozmetik]; Sfungjerë të ngopur me tualetin; Pako rimbushëse për shpërndarës kozmetikë; 

Kozmetikë në formën e pudrës; Vajra për banjë dhe dush [jo mjekësor]; Xhel pastrues; 

Kokrra për zbutje; Prokolagjen për qëllime kozmetike; Kremëra rikuperues për përdorim 

kozmetik; Pastrues për dorë; Kremëra larës; Kremëra dielli për bebe; Larje trupi; Përzierje 

larëse pa sapun për trupin; Serume për qëllime kozmetike; Kozmetikë në formën e 

kremërave; Preparate bukurie jo mjekësore; Maskues fytyre; Losione për heqjen e 

makijazhit; Qumësht për heqjen e makijazhit; Preparate për heqjen e makijazhit; Makijazh 

për sytë; Kozmetikë për vetulla; Lapsa për vetulla; Kozmetikë dekorative; Tatuazhe të 

përkohshme për qëllime kozmetike; Vizatues për sytë; Lapsa për vizatim të syve; Pudër e 

ngurtë për kompakt [kozmetikë]; Pudër i ngurtë për kompakt (kozmetikë); Rozë i lëngët; 

Shkëlqyes për fytyrë dhe trup; Kremëra për rrezitje të lëkurës; Ngjitës për qerpikë, flokët 

dhe thonjtë të rremë; Lapsa kozmetikë; Pudra kozmetike për fytyrën; Kremëra kozmetikë; 

Hijëzues për qepalla; Shkëlqyes buzësh; Buzëkuq; Kuti buzëkuqësh; Pudër për fytyrë të 

lirshme; Makijazh për fytyrë; Makijazh për kompakt; Baza për makijazh; Lesh pambuku i 

ngopur me preparate për heqjen e makijazhit; Lapsa për skuqje; Makijazh për fytyrë dhe 

trup; Shkumës për makijazh; Preparate për makijazh të fytyrës dhe trupit; Pudër makijazhi; 

Lapsa për makijazh; Maska bukurie; Preparate për vetë rrezitje [kozmetikë]; Preparate 

kozmetike për qerpikë; Bojë për vetulla [Maskarë]; Krem maskues; Shkopinj mbulues; 

Largues i makijazhit të syve; Ngjyra për vetulla; Xhel për vetulla; Bojë për vetulla 

[Maskarë]; Pudër për vetulla; Lapsa për vizatimin e syve; Lapsa për sy; Krem bazë; 

Kremëra për rrezitje; Bronzues dielli; Fshehës për pika dhe njolla; Maskues; Rozë kremoze; 

Krem i çelët; Lajnera [kozmetikë] për sytë; Maskues për vijat dhe rrudhat; Kozmetikë me 
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ngjyra; Lajnera të lëngshëm për sy; Xhel për heqjen e makijazhit; Pudër fytyre; Pudër 

fytyre në formën e letrës së veshur me pudër; Pudër fytyre (jo-mjekësore -); Ngjitëse për 

ngritjen e fytyrës për përdorim kozmetik; Peceta për fytyrë të ngopur me produkte 

kozmetike; Bazë kremoze; Bazë për lëkurë; Lajnera për buzë; Ngjitësa arti për trup; Veshje 

buzësh [kozmetike]; Lapsa për qepalla; Paleta për shkëlqim të buzëve; Kozmetikë për 

buzët; Baza e  makijazhit; Bojë [Maskarë] për qerpikë të gjatë; Kozmetikë në formën e 

rozë; Kozmetikë në formën e hijes së syve; Kozmetikë në formë xhelash; Makijazh shumë-

funksional; Vaj kutikulash; Kremëra për rrezitje të lëkurës; Kremëra dielli; Rozë; Pudër për 

makijazh; Kremëra për vetë-rrezitje [kozmetike]; Losione për vetë rrezitje [kozmetikë]; 

Sapunë krem; Kremëra dushi; Sapunë të lëngshëm për banjë; Sapunë në formë të lëngët; 

Sapunë të lëngshëm për duar dhe fytyrë; Sapunë për fytyrë; Sapunë të grimcuar; Sapunë për 

duar; Sapun për lëkurë; Sapun për krem trupi; Sapunë kozmetikë; Sapun bajame; Sapunë të 

parfumuar; Pastrues për qëllime të higjienës personale intime, jo mjekësorë; Produkte 

sapuni; Torte sapuni për larjen e trupit; Xhel dushi; Sapun dushi; Sapun aloe; Sapun pa ujë; 

Larje trupi; Sapun; Sapun; Qumësht banje; Kripëra banje, jo për qëllime mjekësore; Sapun 

banje; Shkumë banje; Preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; Dush me flluska; 

Vajra aromatike për banjë; Mus për banjë për foshnje; Banjë me flluska foshnje; Kremëra 

banjosh (jo- mjekësorë -); Koncentrate banje (jo-mjekësorë -); Kripëra banje jo-mjekësore; 

Vaj banje; Perla banje; Kripëra banje aromatike; Bomba banje; Bimë banje; Preparate 

kozmetike për banjë; Lëngjet shkumëzuese për banje; Antiperspirantë [tualetin]; 

Deodorantë për kujdes trupi; Antiperspirantë për përdorim personal; Spërkatës deodorantë 

femëror; Deodorantë kundër djersitjes; Antiperspirantë në formë spërkatjesh; Deodorante 

personale; Deodorantë për këmbë; Deodorantë për njerëz; Pudër këmbësh [jo mjekësore]; 

Deodorantë për përdorim personal [parfumeri]; Spërkatës për trupi; Antiperspirantë jo-

mjekësorë; Deodorantë rrotullues [tualeti]; Xhel për rrezitje dielli; Vajra pas diellit 

[kozmetikë]; Hidratues kundër plakjes; Preparate kundër plakjes për kujdes të lëkurës; 

Maska për fytyrë; Losione kozmetike për fytyrë; Kremëra për fytyrë për përdorim 

kozmetik; Mveshës i sipërm për manikyr të thonjve; Kremëra dhe losione për rrezitje; 

Pudër për bebe; Kremëra, losione dhe xhel hidratues; Losione për kujdes të lëkurës 

[kozmetike]; Pastrues të lëkurës; Losion për pastrim të lëkurës; Krem trupi; Losione 

kozmetike për rrezitje; Losion për lëkurë; Zbutës të lëkurës; Preparate kozmetike për kujdes 

të lëkurës; Pastrime kozmetike të trupit; Preparate kozmetike për përtëritje të lëkurës; 

Preparate kozmetike për kujdes të thonjve; Vajra kozmetikë për epidermën; Preparate 

kozmetike për lëkurë të thatë gjatë shtatzanisë; Preparate kozmetike minimizuese të 

rrudhave për përdorim lokal në fytyrë; Produkte kozmetike në formën e aerosoleve për 

kujdes të lëkurës; Preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli; Thonjtë të rremë; Qerpikë të 

rremë; Zbardhues të thonjve; Ngjitëse për artin e thonjve; Balsamues për thonjtë; Shkëlqyes 

të thonjve; Eksfoliantët; Preparate për krem dielli; Kremëra dite; Kremëra për përdorim pas 

ekspozimit në diell; Kremëra për rroje; Qumësht për rroje; Hidratues anti-plakje të 

përdorura si kozmetikë; Serum kundër plakjes; Kremëra kundër plakjes; Krem kundër 

rrudhave; Krem për sy; Kripëra banje; Kremëra balsam për njolla; Gjalpë trupi; Losion për 

rrezitje (kozmetikë); Losion për rrezitje dielli; Qumësht për rrezitje dielli; Preparate për 

rrezitje dielli [kozmetikë]; Vajra për rrezitje dielli; Krem për lëkurë; Kremëra për fytyrë 

dhe trup; Shampo për fëmijë; Ngjyra për mjekër; Dyll mustaqesh; Ngrirës për flokë; 

Balsam flokësh; Kremëra për flokë; Ngjyrues flokësh; Rregullues flokësh; Lustër për flokë; 

Preparate për drejtim të flokëve; Maskarë për flokë; Vajra për kondicionimin e flokëve; 
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Mus për flokë; Shampot; Preparate për pastrimin e flokëve; Preparate për kujdesin ndaj 

flokëve, jo për qëllime mjekësore; Llak flokësh; Shpëlarës për flokë [kondicioner shampo]; 

Preparate për rregullim të flokëve; Dyllë flokësh; Pudër për larjen e flokëve; Preparate për 

valëzimin e flokëve; Losione për mjekra; Pomade për qëllime kozmetike; Shampo për 

flokët të njeriut; Shampo i ngurtë; Përgatitjet për mbrojtje të flokëve nga dielli; Xhel 

stilimi; Losione stilimi; Balsam mjekre; Vaj krehjeje; Shampo për zbokth; Kozmetikë për 

përdorim në flokë; Ushqyes për flokë; Serume flokësh; Shampo zbutëse; Shkop pomade; 

Teksturizues për flokët; Neutralizues për flokë; Shampo të thatë; Shampo të thatë; Shampo; 

Kremëra për mbrojtjen e flokëve; Mus stilimi; Kremëra para rrojës; Krem depilues; 

Preparate depiluese; Dyll depilues; Krem rroje; Xhel rroje; Losion rroje; Preparate rroje; 

Shkumë rroje; Sapun rroje; Gurë rroje [astringjentë]; Losione pas rrojes; Balsam për rroje; 

Xhel pas rrojës; Preparate pas rrojës; Vaj mjekre; Balsam rroje; Vajra për rroje; Preparate 

para rrojës; Sprej për rroje; Vajra aromatike; Vajra eterikë; Vaj jasemini; Vaj livando; Vaj 

bajame; Vajra esencialë natyralë; Vajra për parfume dhe aroma; Vaj trëndafili; Safrol; 

Esenca e Badianit; Vajra aromatike; Esenca eterike; Ujë me lule; Vajra esencialë të përzier; 

Vajra për kujdes të lëkurës [jo mjekësorë]; Vaj çaji; Vaj i gjelbër dimëror; Vajra esenciale 

bimore; Vajra natyralë për qëllime kozmetike; Dru aromatik; Qese me aromë; Potpuri 

(aroma); Temjan; Preparate për aromatizimin e ajrit; Llak i temjanit; Preparate për 

aromatizimin e dhomës; Sprej aromatizues të dhomës; Shkopinj temjani; Dush me flluska; 

Pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim; Xhela për sy; Losione për sytë; Xhel dushi; 

Ujë me aromë; Ujë parfumi; Preparate kozmetike për banjë; Shirita dylli për heqjen e 

qimeve të trupit;   

5  Suplemente dietike dhe preparate dietike; Kapsula për qëllime farmaceutike; Preparate 

dhe artikuj sanitarë; Preparate dhe artikuj dentarë, dhe mjete mjekësore për dhëmbë; 

Ushqim për foshnje; Suplemente dietike për kafshët; Frenues të oreksit për qëllime 

mjekësore; Formulë për foshnje; Fibra dietike; Pije dietike të përshtatura për qëllime 

mjekësore; Substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Preparate albuminoze 

për qëllime mjekësore; Ushqime dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Pije 

medicinale; Çaj medicinal; Suplemente ushqimore minerale; Suplemente ushqimore; 

Suplemente dietike me efekt kozmetik; Suplemente dietike me proteina; Arna me 

suplemente vitaminash; Preparate ushqyese për qëllime terapeutike ose mjekësore; 

Suplemente dietike me enzime; Suplemente proteinash për kafshë; Preparate vitaminash; 

Preparate vitaminash; Ushqim me ilaçe për kafshë; Ngjitës për proteza; Pastë mjekësore e 

dhëmbëve; Pudër medicinale për dhëmbë; Baltë për banjë; Preparate pastrimi për pjesët 

intime për qëllime mjekësore; Shampo të thata mjekësore; Sapunë dhe detergjente 

mjekësore dhe sanitues; Dezinfektues dhe antiseptikë; Artikuj thithës për higjienën 

personale; Solucion për lentet e kontaktit; Dezinfektues për qëllime higjienike; 

Dezinfektues; Antiseptikë; Larje vaginale për qëllime mjekësore; Shampo mjekësore; 

Sapun ilaçesh; Sapun dezinfektues; Sapun antibakterial; Larje dore antibakteriale; Peshqirë 

sanitarë; Tampona sanitare; Peceta higjienike [sanitare]; Preparate për banjë për qëllime 

mjekësore; Aminoacidet për qëllime mjekësore; Preparate aloe vera për qëllime 

farmaceutike; Aminoacidet për qëllime veterinare; Tabletat për frenim të oreksit; 

Suplemente bimore të lëngshme; Suplemente të lëngshme të vitaminave; Produktet 

farmaceutike ushqyese për përdorim si shtesë e dietës; Ushqim i homogjenizuar i përshtatur 

për qëllime mjekësore; Preparate me shumë vitamina; Suplemente dietike për njerëzit; 

Suplemente dietike të përbëra nga vitamina; Suplemente ushqimore minerale; Suplemente 
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ushqimore të përbëra nga aminoacide; Suplemente bimore; Suplemente me vitamina dhe 

minerale; Preparate me përzierje vitaminash; Vitamina për përdorim para lindjes; Tableta 

vitaminash; Preparate farmaceutike për hidratimin e lëkurës gjatë shtatzanisë; Preparate 

farmaceutike për parandalimin e njollave të lëkurës gjatë shtatzanisë; Produkte 

farmaceutike dhe përgatitje kundër lëkurës së thatë të shkaktuar nga shtatzënia;   

21  Furça rroje; Mbështetëse e furçës së rrojës; Ena për rroje; Krehërit; Krehër; Sfungjer; 

Furça dhëmbësh; Kokat për furça dhëmbësh elektrike; Mbajtës i furçës së dhëmbëve; 

Kavanoza me pambuk; Enë shtëpiake për pastrim, furça dhe materiale për prodhimin e 

furçave; Enë kozmetike, higjienike dhe kujdesi për bukurinë; Furça; Furça; Furça; Furça 

për flokë; Furça makijazhi; Vegla dore për aplikimin e kozmetikës; Çanta kozmetike [të 

pajisura]; Pika për qëllime kozmetike; Mbulesa qeramike të kutive për lecka; Shpakla 

kozmetike për përdorim me preparate depiluese; Material për prodhimin e furçave; Furça 

elektrike, përveç pjesëve të makinerive; Jastëk eksfoliantë; Bombolë me vrima për sapun të 

lëngshëm; Furça dhe artikuj për prodhimin e furçave; Furça flokësh; Krehër flokësh; Tasa 

për ngjyrosjen e flokëve; Furça për ngjyrosjen e flokëve; Doreza për qëllime shtëpiake; 

Shishe për aplikimin e ngjyrave të flokëve; Takëme për mbajtjen e aksesorëve të flokëve 

për përdorim vetanak dhe shtëpiak; Pajisje për heqjen e makijazhit; Furça për vetulla; Enë 

kozmetike; Sfungjerë për makijazh; Kompaktet e pudrës; Çantat e vogla për pajisje të 

makijazhit; Furça (përveç penelave); Furça thonjsh; Sfungjerat e vegjël për pudër; 

Sfungjerë gërryes për pastrim të lëkurës; Furça qerpikësh; Mbështetëse për kozmetikë; 

Ndarës të gishtave prej shkumës për përdorim në pedikyr; Enë tualeti; Furça banje; 

Sfungjer banje; Furça për pastrimin e lëkurës; Furça për higjienën personale; Sfungjerë për 

pastrimin e fytyrës; Jastëk eksfoliantë për këmbë; Masazhues për kokë; Sfungjer kozmetik; 

Furça eksfoliantë; Shishe spërkatëse boshe; Pantofla eksfoliuese;   

35  Reklama, marketing dhe shërbime promovuese; Shpërndarja e materialit reklamues, 

marketing dhe promovues; Reklamimi; Promovimi i biznesit të kompjuterizuar; Reklama 

online; Reklamim për të tjerët; Shërbime reklamuese që ofrohen përmes internetit; 

Reklamim online në një rrjet kompjuterik; Reklamim online në një rrjet kompjuterik; 

Marketingu; Marketing digjital; Shërbime online të dyqaneve me pakicë në lidhje me 

produktet kozmetike dhe të bukurisë; Reklama në natyrë; Reklamim në banderola; Reklama 

e klasifikuar; Postimi i faturave; Shërbime reklamimi në lidhje me kozmetikën; Sigurimi i 

këshillave për produktet e konsumit në lidhje me produktet kozmetike; Sigurimi i 

informacionit mbi produktet e konsumatorit në lidhje me produktet kozmetike; Shërbime 

për kozmetikë me pakicë për porosi me postë; Shërbime me pakicë në internet në lidhje me 

kozmetikën; Shërbime me pakicë të lidhura me shitjen e kutive të abonimit që përmbajnë 

produkte kozmetike; Ndihma për biznesin, administrimi dhe shërbimet administrative; 

Shërbimet e programit të lojalitetit, stimulimit dhe bonusit; Shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me produktet e kujdesit personal, parfumeria 

dhe aromat, pastrimet e trupit dhe preparatet e kujdesit personal, makijazhi, sapunët, 

preparatet për banjë dhe dush, deodorantët dhe antiperspirantët, produktet e kujdesit për 

lëkurën, sytë dhe thonjtë, preparatet e flokëve dhe trajtimet e flokëve, depilues dhe 

produktet e rrojës, vajrat esencialë dhe ekstrakte të aromatizuara, preparate për pastrim dhe 

ato të parfumeve, preparate dietike dhe suplementet ushqimore, Suplementet ushqimore, 

Preparatet higjienike dhe artikuj, Preparatet dhe artikuj dentarë dhe mjete dentare 

mjekësore, Artikujt e pastrimit shtëpiak, Furçat dhe materialet për bërjen e furçave, Enët 

kozmetike, higjienike dhe të kujdesi për bukurinë.  
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(210) KS/M/ 2021/740 

(220) 27/05/2021 

(731) Terme di Crodo Srl Via Roberto 

Bracco 6 20159 Milano, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FONTI DI CRODO 

 

 
     

 

(511) 32  Pije freskuese; Preparate joalkoolike për prodhimin e  pijeve; Ujë; Lëngje; Pije të 

gazuara me aromë; Pije freskuese me aromë frutash; Limonata; Lëngje të gazuar; Pije me 

lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/741 

(220) 27/05/2021 

(731) Fitim Blakçori Rruga “Hyrije Hana”, 

Zona Industriale, 10000, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  PENTEX 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshjeve të jashtme, përveç atyre 

veshjeve qe janë për qëllime 

mbrojtëse;çorape;këpucë;kapelë;këpucë;kapelë;shall;duks;duks me 

kapele;qorape;xhemperë;pantallona;bluza me mëngë të shkurtëra;jakne;pallto sportive.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për produktet e tekstilit, reklamim, menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/742 

(220) 27/05/2021 

(731) Fitim Blakçori Rruga “Hyrije Hana”, 

Zona Industriale, 10000, Prishtinë, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e kuqe. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstil dhe zëvendësues për tekstil; artikuj tekstili për përdorim në amvisëri; 
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shtroja për shtretër; mbulesa për tavolina; pëlhurë pambuku; mësallë; pëlhurë për tavolina; 

facoleta (salveta) nga tekstili; shtresa për tavolina nga tekstili; perde nga tekstili; mbajtëse 

të perdeve nga tekstili; mbështjellëse për dyshek; rrjeta për mushkonja; fije për mveshje; 

batanije të vogla me katrorë; mbështjellëse për jorgan; mëndafsh; shtroja shtrati; 

mbështjellëse; shtroja për shtretër; qarqaf; mbështjellëse për shtretër; pëlhurë mëndafshi – 

tafeta (pëlhurë); materiale të thurura tekstili; pëlhur dylli për mbulimin e tavolinave; 

pëlhurë; pëlhur e lesht; jastek të vegjël; mbështjellëse për jastek; pëlhurë dekorative për 

shtroja shtrati, zëvendësues të jastekëve; mbulesa për mobilje nga tekstili; shtresa tekstili 

për mobilje; pëlhurë kuzhine; lecka kuzhine; qarqaf; jorgan; mbështjellëse; mbështjellëse 

për dyshek; mobilje lëkure; copëza mbulesash nga bambusi.  

25  Veshje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshjeve të jashtme, përveç atyre 

veshjeve qe janë për qëllime mbrojtëse; çorape; këpucë; kapelë; këpucë; kapelë; shall; 

duks; duks me kapele ;qorape; xhemperë; pantallona; bluza me mëngë të shkurtëra; jakne; 

pallto sportive.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për produktet e tekstilit, reklamim, menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/743 

(220) 27/05/2021 

(731) Fitim Blakçori Rruga “Hyrije Hana”, 

Zona Industriale, 10000, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  COTEX 

 

 
     

 

(511) 24  Tekstil dhe zëvendësues për tekstil; artikuj tekstili për përdorim në amvisëri; 

shtroja për shtretër; mbulesa për tavolina; pëlhurë pambuku; mësallë; pëlhurë për tavolina; 

facoleta (salveta) nga tekstili; shtresa për tavolina nga tekstili; perde nga tekstili; mbajtëse 

të perdeve nga tekstili; mbështjellëse për dyshek; rrjeta për mushkonja; fije për mveshje; 

batanije të vogla me katrorë; mbështjellëse për jorgan; mëndafsh; shtroja shtrati; 

mbështjellëse; shtroja për shtretër; qarqaf; mbështjellëse për shtretër; pëlhurë mëndafshi – 

tafeta (pëlhurë); materiale të thurura tekstili; pëlhur dylli për mbulimin e tavolinave; 

pëlhurë; pëlhur e lesht; jastek të vegjël; mbështjellëse për jastek; pëlhurë dekorative për 

shtroja shtrati, zëvendësues të jastekëve; mbulesa për mobilje nga tekstili; shtresa tekstili 

për mobilje; pëlhurë kuzhine; lecka kuzhine; qarqaf; jorgan; mbështjellëse; mbështjellëse 

për dyshek; mobilje lëkure; copëza mbulesash nga bambusi  

25  Veshje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshjeve të jashtme, përveç atyre 

veshjeve qe janë për qëllime mbrojtëse; çorape; këpucë; kapelë; këpucë; kapelë; shall; 

duks; duks me kapele ;qorape; xhemperë; pantallona; bluza me mëngë të shkurtëra; jakne; 

pallto sportive.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për produktet e tekstilit, reklamim, menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave.  
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(210) KS/M/ 2021/744 

(220) 27/05/2021 

(731) Fitim Blakçori Rruga “Hyrije Hana”, 

Zona Industriale, 10000, Prishtinë, KS 

(591) E bardhë, e kuqe. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshjeve të jashtme, përveç atyre 

veshjeve qe janë për qëllime mbrojtëse; çorape; këpucë; kapelë; këpucë; kapelë; shall; 

duks; duks me kapele ;qorape; xhemperë; pantallona; bluza me mëngë të shkurtëra; jakne; 

pallto sportive  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për produktet e tekstilit, reklamim, menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/745 

(220) 28/05/2021 

(731) OLGARLAR SPOR 

MALZEMELERİ TURİZM İLAN 

REKLAM AJANSLIĞI YAYINCILIK VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Ulus Mahallesi Öztopuz Cad. No:30 Ulus 

34340 Beşiktaş İstanbul TÜRKİYE, TR 

(591) E zezë 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 35  Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, duke 

përjashtuar transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi 

ato mallra; Pajisjet teknologjike të veshjeve (orë inteligjente, shirita dore, pajisje të veshura 

me kokë). Veshje mbrojtëse, pajisje mbrojtëse dhe shpëtimi të jetës. Syzet, syzet e diellit 

dhe kutitë e tyre, kutitë, pjesët dhe aksesorët. Biçikletat dhe trupat (kornizat) e tyre, 

mbajtëset e dorës, parafango. Rafte çatie, transportues biçikletash dhe skish, shalë për 

automjete, karroca, karrige me rrota. Karrocat me rrota, karrocat e tregut, karrocat me një 

ose me shumë rrota, karrocat e tregut, transportuesit me rrota për mallrat shtëpiake. Artikujt 

prej stolive (përfshirë imitimet); ari, stoli, gurë të çmuar dhe bizhuteri të bëra prej tyre, 

mansheta, kunja dhe statuja, xhingël. Orët dhe kohëmatësit (kronometrat dhe pjesët e tyre, 

përfshirë brezat e orës). Trofetë e dhënë në gara të bëra prej metali të çmuar. Rruzaresh. 
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Lëkurë dhe lëkurë të përpunuar ose të papërpunuar, lëkurë artificiale, lëkurë, lëkurë 

rreshtimi. Mallrat që nuk klasifikohen në klasa të tjera për bartje prej lëkure, imitime prej 

lëkure ose materiale të tjera, të krijuara për bartjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; 

çanta, kuleta, kuti dhe mbathje të bëra prej lëkure ose lëkure të trashë; valixhet, bagazhet 

[valixhet], valixhet; Çadra; çadra te mëdha dielli; çadra dielli; shkopinj për ecje, kamxhikë; 

lidhëse nga konopi – sigurie dhe për kafshe; shale për kuaj; shkelëse qe lidhen ne shalën e 

kuajve për ngritje - ngjitëse; rripa lëkure (shale). Veshje, përfshirë të brendshmet dhe 

veshjet e jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, shallë (veshje), 

shall (mbulesa trupi), shamia, shalle, rripa (veshje); Veshmbathje, këpucë, pantofla, 

sandale, mbulesa për koke, kapelë, kapele me strehë (kaqketa), bereta, kapele (mbulesa 

koke), kapele për koke. Lojëra dhe lodra. Lojërat e luajtura në sallë; mjete, makina dhe 

pajisje (përfshirë edhe monedhën) për lojëra që mund të lidhen dhe të luhen me një ekran 

ose monitor të jashtëm. Pajisje gjimnastike dhe sportive të përfshira në këtë klasë; mjete për 

peshkim, karrem artificial për peshk, kurthe për gjueti dhe peshkim. Shërbimet e montimit; 

(Shërbimet e specifikuara mund të sigurohen nga pakicë, dyqane me shumicë, media 

elektronike, katalog dhe metoda të tjera të ngjashme.)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/747 

(220) 28/05/2021 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(591)  E KUQE, E BARDHË 

(740)  Florin Lata “Vokshi & Lata”Sh.p.k. 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mish; Peshk, fruta te detit dhe butak; Produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e 

tyre; Fruta të përpunuara, kërpudha 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; Polen I 
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përgaditur per ushqim.  

30  Produkte bukëpjekesish, embelsira, çokolata dhe deserte;Akull, akullore, jogurt dhe 

sherbet I ngrirë; Kafe, çajëra, kakao dhe zavendesuesit e tyre; Krip, zmelmesa, aroma dhe 

lyreje melmesash; Drithëra te perpunuara, Nisheste dhe produkte te tyre, përgaditje për 

pjekëje dhe tharem buke; sheqer, embëltues natyral, lustrime te embëla dhe mbushje, 

produkte bletesh; Gjella te pergaditura nga brumërat; Gjella te gatshme me oriz; Shujta te 

gatshme - pica; Shujta te thata dhe lengëshme te pergaditur per sherbim te cilat kryesisht 

perbehen nga orizi; Shujta te thata dhe lengëshme te pergaditur per sherbim te cilet 

kryesisht perbehen nga brumerat; Grimësira nga nishesteja e dritherave; Grimesira nga 

kokrra e teresishme e grurit; Grimësira nga mielli I drithit; Grimësira nga mielli I patates; 

Grimësira nga orizi; Grimësira nga buka e thekur dy here e bluar(dvopek); Grimësira me 

bazë dritherash; Grimësira te prodhuara nga muesli; Grimësira te cilat kryesisht perbehen 

nga buka; Tortilla grimësira; Oriz; Oriz nga tapioket; Sago [nisheste nga foleja e pallmes 

sago]; Miell; Drithëra; Buk; Mjaltë; Shurupe dhe melasa; Pluhur per pjekurina (fryrje); 

melmesa [senf]; Uthull; Lyres (melmesa); Akull; Aroma per pije, perpos vajerave 

esenciale; Aroma per ushqim,perpos vajit eterika; Aroma per emnbelsira (kuleç te embel) 

perpos vajit esencial]; Trashese per zierjen e ushqimit; Akullore [mjete per lidhjen e 

perzierjeve te akulloreve]; Sendviça; Esenca per ushqim [perpos vajit eterik dhe esencial]; 

Mish (prdukte per zbutje te mishit ne kuzhinë); Rollne pranvere; Qumësht blete; Ujë deti 

per zierje; Propolis [produkte bletesh]; Puding; Pergaditje per forcimin e qumështit te 

rrahur- tundur; Pluhur per akullore;Nisheste per ushqim; Sushi; Sendviça nga djathi; Shujta 

te gatshme me bazë petesh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/751 

(220) 31/05/2021 

(300) 08503/2021  28/05/2021  CH 

(731) Top Shop International SA 

Via al Mulino 22 6814 Cadempino 

Switzerland, CH 

(591) Zezë 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) 25  Këpucë të përditshme (më pak formale); çizme dimri; çizme shiu; atlete; patika; 

çizme të shkurtëra; pantofla; rroba plazhi; këpucë plazhi; çizme për sport; veshje për 

gjimnastikë; veshje që përfshijnë LED; këpucë gjimnastike; gjysmë çizme; hellanka 

[ngrohje për këmbët] / ngrohëse për këmbët; hellanka [pantallona]; sandale; triko  
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(210) KS/M/ 2021/752 

(220) 31/05/2021 

(731) KAM DOO ul. Industriska BB 

1000 Skopje, MK  

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  Spirit One 

 

 
     

 

(511) 24  Tekstilet dhe zëvendesuesit e tekstilit; mbulesat e amvisërise  

25  Rrobat, këpucët, kapelat.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e agjencisë se  importit 

dhe eksportit dhe shitja me shumice dhe pakicë ne lidhje me: Tekstilet dhe zëvendesuesit e 

tekstilit; mbulesat e amvisërise; Rrobat, këpucët, kapelat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/753 

(220) 31/05/2021 

(731) Hermes Arzneimittel GmbH 

Georg-Kalb-Straße 5 – 8 82049 

Großhesselohe, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  HERMES 

 

 
     

 

(511) 3  “Nutrikozmetikë (artikuj ushqyes kozmetike) dhe kozmatikë gjegjësisht kozmetikë 

farmakologjikisht aktive.”  

5  “Specialitete mjekësore; preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate farmaceutike si 

shtesa ushqimi; preparate për kujdes të shëndetit; preparate dermofarmaceutike; substanca 

dietetike të përshtatura për qëllime sanitare, në veçanti me vitamina të shtuara; preparate 

me bazë bimore në formë të çajit dhe preparateve bimore të bëra nga ekstraktet e bimëve 

dhe kombinimeve të tyre për qëllime mjekësore; shtesa ushqimore për qëllime mjekësore 

dhe jo-mjekësore, të përfshira në klasën 5, duke përfshirë atë që janë me bazë të vitaminave 

dhe/apo mineraleve dhe/apo mikroelementeve, dhe kombinimeve të tyre; nutrikozmetikë 

dhe kozmetikë kozmatike (preparate farmaceutike); duke përfshirë të githa mallrat e 

lartpërmendura në formë të tabletave shkumëzuese dhe preparateve tjera për bërjen e pijeve 

mjekësore jo-alkoholike.”  

40  “Prodhime me porosi, me pagesë për tjerët, në veçanti ilaçe, produkte mjekësore, 

preparate farmaceutike dhe veterinare, preparate sanitare, artikuj ushqimor dhe shtesa 

ushqimore, substanca dietetike.”  

42  “Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtime dhe zhvillime, dhe analiza 

industriale dhe shërbime hulumtimi në fushët farmaceutike, mjekësore dhe teknologjinë 

ushqimore, në veçanti në zhvillimin e formave të dozimeve inovative dhe formave të 

dozimeve që shpërbëhen shpejtë, përfshirë për shtesa ushqimore jo-mjekësore dhe 

substanca dietetike; zhvillime të preparateve me kombinime të teknologjisë farmaceutike, 

ushqimore me qëllime dermofarmaceutike, gjegjësisht nutrikozmetikë dhe kozmetikë 

kozmatike; aranzhime, planifikime dhe kryerje të testimeve për tjerët, të preparateve 

farmaceutike në lidhje me stabilitetin, efektivitetin dhe sigurinë; zhvillime të metodave të 
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duhura për kryerjen e testeve të përmendura; programime kompjuterike në fushën e kujdesit 

shëndetësor, programe farmaceutike dhe ushqyese.” 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/754 

(220) 31/05/2021 

(731) Taizhou Leading Machinery Industry 

CO., LTD Room 2307, Building B, Junyue 

Mansion, Jiaojiang,Taizhou, Zhejiang, 

China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  pompa [makina]; rubineteri [pjesë të makinave, motorëve ose motorëve]; 

makineritë e ajrit të kompresuar makineritë bujqësore; makina saldimi, elektrike; aparate 

larëse; pompat ajrosëse për akuariume; makina prerëse; vegla dore, përveç atyre qe 

funksionojnë me anë të dorës; dinamo.  

8  instrumente abrasive/gërryese [instrumente me dorë]; mjete bujqësore, që funksionojnë 

me dorë; vegla kopshti, që funksionojnë me dorë; trapana/tyrjela [vegla dore]; vegla dore, 

që funksionojnë me dorë; gërshërë; vegla gravure [mjete dore]; mjete prerëse [mjete dore]; 

insekticid avullues/sprej [mjete dore]; çelësa [mjete dore];  

9  program kompjuterik, i regjistruar; makina për matje te peshës; aparate dhe instrumente 

rilevuese/syrvejuese;  kabllo elektrike;  çelsa elektrike;  pompa kundër zjarrit;  pajisje 

mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet;  instalime për parandalimin e vjedhjeve 

elektrike; bateri elektrike.  

11  aparate dhe instalime ndriçimi;  enë gatimi elektrike;  instalimet e furnizimit me ujë;  

instalimet e shpërndarjes së ujit; instalimet dhe aparatet e ventilimit [ajrit të kondicionuar]; 

çezma/rubineta; aparate sanitare dhe instalime; aparate dhe makineri per  pastrim uji; 

radiatorë, elektrikë; pajisje dhe instalime frigoriferike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/755 

(220) 31/05/2021 

(731) Doleo Group SH.P.K. 

Trudë, Rruga Beteja e Llapashticës, pn, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e bardhë dhe e artë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

(540)   
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(511) 29  Fruta të përpunuara (konzervuara, në shishe, kavanoz, të ngrira, të thara), arra, 

fara luledielli të pjekura, fëstëk, lajthi, leblebi të pjekura, fara të qëruara të pjekura, bajame 

të pjekura, leblebi dhe fruta tjera të thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të krypshme, fruta 

të thara, mish i fruteve të thara në diell, vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.  

35  Reklama, promovime të shitjeve; reklamime; marketing direkt; hulumtime tregu; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; shërbime marketingu, shitje me 

shumice dhe me pakicë e frutave të thara dhe produkteve tjera ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/756 

(220) 01/06/2021 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ATIXARSO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/757 

(220) 01/06/2021 

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD. 

14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya 

City, 467-8525 Japan, JP 

(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) 7  Valvola (pjesë të motorëve); valvola (pjesë të motorçikletës), përkatësisht, valvola 

EGR, valvola frenash, valvola ISC, valvola për frenime proporcionale, valvola moduluese 

ABS, valvola kontrolli rimorkio, valvola termostatike për motorë dhe motorcikleta; pjesët e 

motorëve, përkatësisht, copë litari motorësh, copë litari me kokë cilindri, komplete copë 

litari DPF, kokë si copë litari, nyje mbyllëse (pjesë motorësh / makinerish), injektorë për 

motorë, filtra ajri (pastrues) (pjesë motorësh / makinash), turbo mbushës, fuqi pompat e 

drejtimit, pompat e vajit për motorët dhe motocikleta, pompat e ujit për motorët dhe 

motocikleta, filtrat ure SCR, filtrat ure te ujit, DPF (filtrat e grimcave të naftës), pistonat, 

shtresat e cilindrave, krahët dhe boshtet e valvulave; pompat e karburantit, karburatorët, 

sistemet e injektimit të karburantit dizel (mekanik), sistemet e injektimit të karburantit dizel 

(elektronik), pjesa e injektimit të karburantit naftë, filtrat e karburantit, pastruesit e ajrit për 

motorët dhe motorët, filtrat e pompave të vajit, ftohësit e vajit për motorët dhe motorët, 

tifozët dhe tufat e tifozëve për motorët e automobilave, konvertuesit e shumëfishtë të 

shkarkimit për motorët, mbytësit e motorëve dhe motorët; motorë për fshirëse 

automobilash; motorë, përveç atyre për automjete tokësore; pjesët e motorëve, përkatësisht, 

filter per pastrim, rripat per rotullimin e boshtit, rripat V, tensionuesit e rripave, kthetrat, 

çelsat e presionit që janë pjesë e makinave; të gjitha mallrat e lartpërmendura janë për 

automobila.  

9  Valvola solenoide të pezullimit të ajrit të kontrolluar elektronikisht (ECAS); të Valvula 

solenoidë të ndryshimit (VVT); ndërprerës presioni; valvolat solenoide [çelsat 

elektromagnetike]; elektromagetikë të kondicionerit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/758 

(220) 01/06/2021 

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD. 

14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya 

City, 467-8525 Japan, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

61 

 

(511) 7  Valvola (pjesë të motorëve);valvola (pjesë të motorëve), përkatësisht, valvola 

EGR, valvola frenash, valvola ISC, valvola per kontrollim shpejtësie, valvola moduluese 

ABS, valvola kontrolli për rimorkio, valvola termostatike për motorë dhe 

motocikleta;pjesët e motorëve, përkatësisht, copë litari motorësh, copë litari me kokë 

cilindri, komplete copë litari DPF, copë litari, nyje mbyllëse (pjesë motorësh / makinerish), 

injektorë për motorë, filtra ajri (pastrues) (pjesë motorësh / makinash), turbo mbushës, fuqi 

për pompat e drejtimit, pompat e vajit për motorët dhe motorët, pompat e ujit për motorët 

dhe motorët, filtrat e ure SCR, filtrat e ujit ure, DPF (filtrat e grimcave të naftës), pistonat, 

shtresat e cilindrave, krahët dhe boshtet e valvulave;pompat e karburantit, karburatorët, 

sistemet e injektimit të karburantit dizel (mekanik), sistemet e injektimit të karburantit dizel 

(elektronik), pompat e injektimit të karburantit naftë, filtrat e karburantit, pastruesit e ajrit 

për motorët dhe motorët, filtrat e pompave të vajit, ftohësit e vajit për motorët dhe motorët, 

paisje termostatike për motorët e automobilave, konvertuesit e shumëfishtë të shkarkimit 

për motorët, mekanizem per menaxhimin e vajerave;motorë për fshirëse 

automobilash;motorë, përveç atyre për automjete tokësore;pjesët e motorëve, përkatësisht, 

rripat per rrotullimin e boshtit, rripat e kohës, rripat V, tensionuesit e rripave, kthetrat, 

çelsat e presionit që janë pjesë e makinave;të gjitha mallrat e lartpërmendura janë për 

automobila.  

9  Valvola solenoide të pezullimit të ajrit të kontrolluar elektronikisht (ECAS); të Valvula 

solenoidë të ndryshimit (VVT); ndërprerës presioni; valvolat solenoide [çelsat 

elektromagnetike]; elektromagetikë të kondicionerit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/759 

(220) 01/06/2021 

(731) Eneida Thomaj PayLink Sh.P.K 

Rruga “Rexhep Mala”, nr.18 Prishtinë, KS 

(591) E kuqe dhe e kaltër 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Hulumtime shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike, 

kinematografike,audiovizuele, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, 

inspektuese, shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

softuer kompjuterik, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse dixhitale ose analoge; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; costume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 
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nën ujë; aparate përshuarjen e zjarrit.  

36  Shërbime që kanë të bëjnë me veprime banker edhe transaksione të tjera financiare, 

shërbime të vlerësimit financiar, si dhe sigurime dhe pune të pasurive të paluajtshme. Kjo 

Klasë përfshin, në veçanti: - shërbimet e transaksioneve financiare dhe të pagesave, për 

shembull, shkëmbimi i parave, transferimi elektronik i fondeve, përpunimi i kartave të 

kreditit dhe pagesave të kartave të debitit, lëshimi i çeqeve të udhëtarëve;-menaxhimi 

financiar dhe kërkimi;-vlerësimet financiare, për shembull, stoli, vlerësimi i artit dhe 

pasurive të patundshme, vlerësimi i kostove të riparimit;-verifikimi i keksës;-financimin 

dhe shërbimet e kreditit, për shembull, huatë, lëshimin e kartave të kreditit, financimin e 

blerjes me qira ose me qira;-financimi i turmës;-shërbime të sigurta të depozitave;-

sponzorimin financiar;-shërbime të agjencisë së pasurive të paluajtshme, menaxhim të 

pasurive të patundshme, marrje me qira të apartamenteve, mbledhje qiraje;-nënshkrimi i 

sigurimeve, shërbimet aktuariale;-shërbimet e brokerimit, përshembull, letrat me vlerë, 

sigurimi dhe brokerimi i pasurive të patundshme, brokerimi i kredive të karbonit, 

brokerimi.  

38  Shërbime që lejojnë të paktën një pale të komunikojë me një tjetër, si dhe shërbime për 

shperndarjen dhe transmetimin e të dhënave. Kjo Klasë përfshin, në veçanti: -transmetimi i 

skedarëve dixhitalë dhe postë selektronike;-sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet 

globale kompjuterike;-radioja dhe transmetimi televiziv;transmetimii videos sipas 

kërkesës;-sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet;- shërbimet e 

telefonit dhe postës zanore;-shërbime telekonference dhe video konferencë.  

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

komplekse të aktiviteteve, për shembull, shërbime laboratorike shkencore, inxhinierike, 

programim kompjuterik, shërbime arkitektonike ose dizajn të brendshëm. Shërbime 

shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe projekte në lidhje me to;analiza industriale, 

kërkime industrial dhe shërbime të dizajnit industrial;shërbime të kontrollit të cilësisë dhe 

vërtetimit;dizenjimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softverit kompjuterik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/760 

(220) 02/06/2021 

(731) “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24, 

KS 

(591) E KUQREMT ,E KALTERT, E 

BARDHE, VERDHE,E VERDHE E 

MBYLLUR KREM ,E GJELBERT 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çajo,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioca,sag,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka , brumërat dhe ëmbëlsirar, akulloret; mjalta,melasa; tharmi; pluhuri për 

pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat,(mëlmesar); erëzat; akulli  
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(210) KS/M/ 2021/761 

(220) 02/06/2021 

(731) “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24, 

KS 

(591) E KUQREMT, E KUQE, E 

BARDHE, VERDHE, E VERDHE E 

MBYLLUR KREM, E GJELBERT 

(740)  “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çajo,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioca,sag,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka , brumërat dhe ëmbëlsirar, akulloret; mjalta,melasa; tharmi; pluhuri për 

pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat,(mëlmesar); erëzat; akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/762 

(220) 02/06/2021 

(731) “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24, 

KS 

(591) E KUQREMT, E KUQE, E 

BARDHE, E VERDHE, E VERDHE E 

MBYLLUR,KREM, E GJELBERT   

(740)  “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çajo,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioca,sag,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka , brumërat dhe ëmbëlsirar, akulloret; mjalta,melasa; tharmi; pluhuri për 

pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat,(mëlmesar); erëzat; akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/763 

(220) 02/06/2021 

(731) “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24, 

KS 

(591) E KUQREMT, E KUQE, E 

BARDHE, VERDHE,E VERDHE E 

MBYLLUR KREM,E GJELBERT 

(540)   
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(740)  “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24 
 

     

 

(511) 30  Kafja, çajo,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioca,sag,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka , brumërat dhe ëmbëlsirar, akulloret; mjalta,melasa; tharmi; pluhuri për 

pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat,(mëlmesar); erëzat; akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/764 

(220) 02/06/2021 

(731) “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24, 

KS 

(591) E KUQREMT ,E KUQE, E 

BARDHE, VERDHE,E VERDHE E 

MBYLLUR KREM ,E GJELBERT 

(740)  “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çajo,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioca,sag,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka , brumërat dhe ëmbëlsirar, akulloret; mjalta,melasa; tharmi; pluhuri për 

pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat,(mëlmesar); erëzat; akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/765 

(220) 02/06/2021 

(731) “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24, 

KS 

(591) E KUQREMT, E KUQE, E 

BARDHE,E VERDHE, E VERDHE E 

MBYLLUR, KREM,E GJELBERT  

(740)  “INTER DISTRIBUTION” SH.P.K. 

SAMIR VEČKA BRIGADA 125 NR.24 
 

(540)   

 

 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

65 

 

(511) 30  Kafja, çajo,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioca,sag,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka , brumërat dhe ëmbëlsirar, akulloret; mjalta,melasa; tharmi; pluhuri për 

pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat,(mëlmesar); erëzat; akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/766 

(220) 02/06/2021 

(731) SHijoSHqip SH.P.K. Rruga Bekim 

Fehmiu, Icon Tower Kati.11 Nr.2 Prishtinë, 

KS 

(591) E kuqe, E zezë.  

(740)  Sali Isma Rruga, Bekim Fehmiu, Icon 

Tower Kati.11 Nr.2 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/767 

(220) 02/06/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  THERHIFITY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substancat farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/768 

(220) 02/06/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  WELIREG 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substancat farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2021/769 

(220) 02/06/2021 

(731) INTERPARFUMS S.A. 

4, rond-point des Champs-Elysées 

75008 Paris, France, FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  ROCHAS 

 

 
     

 

(511) 3  Parfume; ujë kolonje; uje tualeti; deodorant për përdorim personal; sapona jo 

mjeksor per perdorim personal, krem hidratues dhe losione hiidratuese per trup per 

perdorim kozmetik; xhel per dush, xhel per banjo me shkumë; kripëra per banjo jo 

mjeksore, krem pas rroje, xhel dhe losione; produkte te makijazhit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/770 

(220) 03/06/2021 

(300) 4709939  08/12/2020  FR 

(731) SAVENCIA SA 42, rue Rieussec 

78220 Viroflay, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LACTOFERRA 

 

 
     

 

(511) 5  “Ushqim për bebe”.   

29  “Qumësht,produkte bulmeti, produkte djathi”.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/771 

(220) 03/06/2021 

(731) Nasus Pharma Ltd. An Israeli Limited 

Liability Company 35 Ahad Ha'am St., Tel 

Aviv - Yafo, Israel, IL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  TAFFIX 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale dhe 

infeksioneve”.  
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(210) KS/M/ 2021/772 

(220) 03/06/2021 

(731) Church & Dwight Co., Inc. 

500 Charles Ewing Boulevard 

EWING NJ 08628, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BATISTE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate tualeti jo medicinale; kozmetikë; pasta dhëmbësh; parfuma dhe aroma; 

preparate për kujdesin e lëkurës; preparate për kujdesin e flokëve; shampona; sapunë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/773 

(220) 03/06/2021 

(300) 82296  23/12/2020  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  APPLE FIND MY 

 

 
     

 

(511) 9  “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mençur (smartfona); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale;  ora të mençura (smartuaç); syzë të mençura; unaza të mençura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në rishikimin, ruajtjen, 

organizimin dhe riprodukimin e e përmbajtjes audio dhe video; softuer kompjuterik për 

përdorim në organizimin, transmetimin, manipulimin, riprodukimin, pëpunimin, shfaqjes së 

drejtpërdrejtë, luajtjen dhe rishikimin e audio dhe videove, imazheve si dhe përmbajtjes 

multimediale në pajisje elektronike dixhitale; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer 

për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe 

multimediale; trasnmetime dhe transmetime audio të shkarkueshme që përmbajnë materiale 

audio, video dhe transmetime multimediale tjera të shkarkueshme në fushën e muzikës, 

televizionit, filmave, librave, lajmeve, koncerteve, radiove, sporteve, lojrave, ngjarjeve 

kulturore, dhe programeve që janë të lidhura me argëtime dhe atyre edukative; materiale 

dixhitale audio, video dhe dosje multimediale dhe incizime të shkarkueshme që përmbajnë 

muzikë, television, filma, libra, lajme, koncerte, radio, sporte, lojra, ngjarje kulturore dhe 

programe me bazë argëtuese dhe edukative; pajisje periferike kompjuterike; pajisje 
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periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që 

mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti 

instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike kompjuterike që 

mund të vishen, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora të mençura, syze të 

mençura, unaza të mençura, kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, dhe audio 

e video pllejerë si dhe incizues; aparate të autentifikimit dhe identifikimit biometric; matës 

të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë 

dhe incizues; ekrane për shfaqjen e realitetit të zmadhuar dhe atij virtual, syzë, kontrollorë, 

dhe kufje; syze 3D; syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për kamera; tastiera, maus, mbajtëse për 

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe të përdoruesit 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike të vendosur në makina motorike, gjegjësisht panale 

elektronike të kontrollit, monitorë, ekrane më prekje, teledirigjues, stacione montimi, 

konektorë, ndërprerës, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje me GPS); instrumente navigimi; aparate navigimit për automjete 

[kompjuterë të montuar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për 

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

elektronike që mund të vishen, orave të mençura, syzeve të mençura, kufjeve, dëgjueseve, 

audio dhe video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

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

mençura, syzeve të mençura, kufjeve, dëgjueseve, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, kutive të instalimit, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, 

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

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

labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

kompjuterë që mbahen në dorë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të mençura, 

kufje, dëgjuese, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, dhe kuti instalimi; ekrane 

ndërvepruese me prekje; ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të 

mençura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse 

të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekrane të televonave mobil, dhe ekraneve të orave të 

mençura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të 

mençura, dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti instalimi; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

69 

 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mençura, syze të mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike 

për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; 

arka; aparate mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; 

shënjues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për selektimin e 

shpërblimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi 

elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; përforcues; ekrane 

fluoreshente; telekomanda; fije që lidhen me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; panele solare për prodhimin e 

elektricitetit; lidhës solar; bateri solare; ndalues të dritave; elektrolizator; aparate për 

shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe pajisje 

jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues 

për qenë; magnetë dekorues; gardhe të elektrizuara; frenues portativ që kontrollohet nga 

distanca për automjete.”  

38  “Telekomunikime; shfaqje, transmetime dhe transmetime të vazhdueshme (striming) të 

zërit, të dhënave, imazheve, muzikës, materialeve audio, video, multimediale, televizive 

dhe të radios përmes rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitave, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela, televizionit, dhe kabllorit; shfaqje, 

transmetim dhe shërbime të shfaqjes së vazhdueshme (striming) për abonime dhe materiale 

paguaj-për-të-shikuar përmes rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitave, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela, televizioneve dhe kabllorit; shërbime të 

transmetimit të videove me porosi; përputhje të përdoruesve për transferim të muzikës, 

materialeve audio, video dhe multimediale përmes rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve 

kompjuterike, internetit, satelitave, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela, televizioneve 

dhe atij kabllor; shërbime për telefona, postë elektronike, mesazhe elektronike, transmetime 

të të dhënave elektronike, audiokonferenca dhe videokonferenca; ofrime të qasjes në rrjete 

të telekomunikimit, rrjete kompjuterike, internet, komunikime satelitore, rrjete të 

komunikimit pa tela, dhe kabllorit; ofrime të qasjes në uebsajte, baza të të dhënave, tabela 

njoftuese elektronike, forume online, direktori, muzikë dhe programe audio si dhe video; 

komunikime përmes kompjuterëve; shërbime të informatave, këshillimit dhe konsulencës 

lidhur me të lartpëmendurat.”   

42  “Dizajnim dhe zhvillim të harduerit, sotuerit kompjuterik, pajisjeve periferike, dhe 

video lojrave dhe lojrave kompjuterike; shërbime konsulence për harduer dhe softuer 

kompjuterik; programim kompjuterik; dizajnim të bazave të të dhënave kompjuterike; 

ruajtje të të dhënave elektronike; shërbime të punëve kompjuterike në re; dhënie me qira të 

harduerit, softuerit kompjuterik dhe pajisjeve periferike; ofrime online të softuerit të 

pashkarkueshëm; shërbime konsulence për zhvillime të sistemeve kompjuterike, bazave të 

të dhënave dhe aplikacioneve; konsulencë lidhur me sigurinë kompjuterike dhe sigurinë e të 

dhënave; shërbime të kriptimit të të dhënave; ofrime online të informatave për harduer dhe 

softuer kompjuterik; mirëmbajtje, riparim dhe përditësim të harduerit kompjuterik, 

softuerit, pajisjeve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të përkrahjes teknike, 

diagnostifikime dhe zgjidhje të problemeve për probleme të harduerit dhe softuerit 

kompjuterik, dhe shërbime të asistencës kompjuterike; shërbime të krijimit, dizajnimit dhe 

mirëmbajtjes së uebsajteve; shërbime hosting për uebsajte; ofrime të makinave të kërkimit 

për marrjen e të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve tjera të komunikimit elektronik; 
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krijime të indeksimeve të informatave online, sajteve dhe burimeve tjera të disponueshme 

në internet dhe rrjete tjera të komunikimit elektronik; shërbime të kartografisë dhe 

hartëzimit; ofrime të një portali të internetit që iu mundëson përdoruesve të inspektojnë dhe 

shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe dokumente tjera; ofrime të një portali të 

internetit që iu mundëson përdoruesve të inspektojnë dhe shkarkojnë libra elektronik, 

publikime, dhe dokumente tjera; shërbime shkencore dhe teknologjike; shërbime të 

dizajneve industriale; shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale; hulumtime 

mjekësore; laboratore mjekësore; shërbime të konsulencës, informatave dhe këshillimit 

lidhur me të lartpërmendura.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/774 

(220) 03/06/2021 

(300) 757067  03/12/2020  CH 

(731) UNION DES ASSOCIATIONS 

EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), 

an association of Swiss Law, Domiciled 

Route de Genève 46, 1260 Nyon, 

Switzerland, CH 

(591) E zezë, e gjlebër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Rroba; këpucë dhe mbathje; mbulesa për kokë; këmisha; pëlhura (veshje) të 

thurura; pullovera; pullover pa mëngë; bluza; jelekë; tunikë; fanellë pa mëngë, fustane; 

funde; ndërresa të brendeshme; kostume banjoje; rroba të banjos; pantolla të shkurtra; 

pantolla; xhemper; kapotë; kapelë me streh; kapele; breza për veshje; shall (pelerine); shall; 

kapelë me strehë; xhup; tuta sportive; xhaketa, xhaketa sportive, xhaketa stadiumi (shaslla); 

xhaketa; veshje të papërshkueshme nga uji; pallto; uniforma; kravatë; fasha; rripa për dorë; 

shirita për kokë; dorëza; përparëse; gjoks përparëseje, jo pikëla-pikëla; pixhamë; rroba loje 

për foshnje dhe fëmijë; çorape dhe çorape në form rrjete; veshje të brendeshme me llastika; 

rripa; varëse dhe mbajtëse; sandale, sandale me rripa; këpucë atletike, d.m.th. këpucë për 

ecje në natyrë, këpucë për shëtitje, këpucë basketbolli, këpucë për stërvitje, këpucë 

çiklizmi, këpucë sportive të brendshme, këpucë për vrapim dhe fushë vrapimi, rrokullisje, 

këpucë futbolli (të brendshme dhe të jashtme), çizme futbolli, këpucë kanavacë, këpucë për 

tenis, këpucë sportive urbane, këpucë për lundrim, këpucë aerobike; veshje sportive, pra 

pjesët e sipërme të rrobave, kostume për vrapim, veshje sportive të thurura, pantolla 

sportive të rastit, këmisha me mëngë, bluza, pantolla, këmisha në stilin e futbollit, këmisha 

në stilin ragbi, çorape, rroba të banjos, triko dhe ngrohës të këmbëve, tuta sportive, të 

brendshmet funksionale,  sytjena , geta, kostume për borë, xhaketa për borë, pantolla për 

bore.  

28  Lojëra dhe lodra; lojëra me monedha për sallat e lojërave (lojëra Arcade); topa sportiv;  

topa për lojëra; lojëra tavoline; tavolina për futboll në tryezë; kukulla dhe lodra prej 

pelushi; automjete (lodra); enigma; balona; lodra për fryrje; luajtja me disqe (pogs); letra 

për lojë; konfeti; artikuj për sport dhe gjimnastikë; pajisje futbolli, përkatësisht topa të 
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futbollit, dorëza, cilindra për gjunjë, bërryl dhe shpatulla, mbrojtëse; golat e futbollit; çanta 

dhe enët sportive (të përshtatura për objekte) për të mbajtur artikuj sportivë; kapela (lodra) 

për festime; lojëra elektronike përveç përdorimit vetëm me një pajisje televizive; dorëza 

prej gome ose shkumë (lodra); robotë për argëtim; pajisje për gjimnastikë; qiftet; patina për 

rrota; skuterë (lodra); skateboard ( drras e vogel me rrota); karta gërvishtëse; lojëra të vogla 

elektronike të destinuara për përdorim me televizor; aparate për video lojëra; gamepadet 

(xhestika); gamepadet (xhestika) e aktivizuara me dorë ose me zë, timonët për video lojëra 

dhe dyshekët e vallëzimit për video lojëra; lojëra elektronike me ekran kristal të lëngët; 

konzolla të lojërave; lodra për kafshë shtëpiake.   

41  Edukim; trajnim; argëtim; veprimtari me llotari dhe gara; shërbimet e basteve dhe 

lojërave të lidhura me sportin; shërbime mikpritëse (sport, argëtim); shërbimet e mikpritjes, 

përkatësisht shërbimet e mikpritjes të klientit (shërbime argëtuese), përfshirë sigurimin e 

biletave të pranimit për ngjarje sportive ose argëtuese; lëshimi i biletave, përfshirë në një 

rrjet global kompjuterik (internet), për ngjarje sportive, argëtuese, kulturore dhe arsimore; 

shërbime të agjencisë të biletave sportive; sigurimi i informatave në internet në fushat e 

sportit dhe ngjarjeve sportive nga një bazë të dhënash kompjuterike ose internet; shërbime 

argëtimi në lidhje me ngjarjet sportive; veprimtari sportive dhe kulturore; organizimi i 

ngjarjeve dhe aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i garave sportive; organizimi i 

ngjarjeve në fushën e futbollit; funksionimi i mjediseve sportive; shërbime argëtuese në 

park; shërbime të klubit shëndetësor dhe palestër; marrja me qira e video dhe sistemeve 

audio-vizuale; marrja me qira e produkteve interaktive edukative dhe rekreative, e disqeve 

interaktive edukative dhe rekreative në fushën e sporteve, e CD-ROM-eve dhe lojërave 

kompjuterike; prodhimi i disqeve kompakte interaktive dhe i CD-ROM-eve [produksion i 

filmit dhe / ose i muzikës]; mbulimi televiziv dhe radio ngjarjeve sportive; shërbime të 

produksionit për radio programe dhe televizive dhe  video kasetat; shpërndarje e 

njëkohshme e incizimeve filmike dhe atyre me zë dhe video incizimeve; shërbime dhe 

informata për rezervimin e biletave për argëtim, ngjarjet sportive dhe kulturore; shërbime të 

kampeve sportive; koha gjatë ngjarjeve sportive; organizimi i konkurseve të bukurisë; 

argëtim interaktiv; shërbimet e basteve dhe lojërave në internet ose në ndonjë rrjet të 

komunikimit elektronik wireless; ofrimi i shërbimeve në lidhje me lotari; informata në 

fushën e argëtimit (përfshirë në fushën e sportit), të siguruar në internet nga një bazë të 

dhënash kompjuterike ose përmes internetit ose përmes ndonjë rrjeti komunikimi elektronik 

wireless; shërbime elektronike të lojërave të transmetuara përmes internetit ose në telefonat 

celular; botimi i librave; botimi on-line i librave dhe gazetave elektronike; shërbimet e 

audio dhe video incizimit; prodhimi i karikaturave të animuara për filma, prodhimi i 

karikaturave të animuara për televizione; marrja me qira e incizimeve të zërit dhe imazhit 

për argëtim; informata në fushën e arsimit të siguruar në internet nga një bazë të dhënash 

kompjuterike ose përmes internetit ose përmes ndonjë rrjeti komunikimi elektronik 

wireless; shërbime të përkthimit; shërbime të fotografisë; marrja me qira e stadiumeve të 

futbollit; programimit dhe / ose marrjen me qira të incizimeve filmike dhe atyre me zë dhe 

të video incizimeve; sigurimi i informatave statistikore dhe informatave të tjera për lojërat 

sportive, programet radio-televizive.   
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(210) KS/M/ 2021/775 

(220) 03/06/2021 

(731) Terme di Crodo Srl Via Roberto 

Bracco 6 20159 Milano, IT 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije jo-alkoolike; ujë mineral dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; ujë; 

pije të gazuara me aromë; pije freskuese me aromë frutash; limonata; lëngje të gazuar; pije 

freskuese; shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/776 

(220) 03/06/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SPEERSTA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/777 

(220) 03/06/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VODELPA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2021/778 

(220) 03/06/2021 

(731) Terme di Crodo Srl Via Roberto 

Bracco 6 20159 Milano, IT 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije jo-alkoolike; ujë mineral dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; ujë; 

pije të gazuara me aromë; pije freskuese me aromë frutash; limonata; lëngje të gazuar; pije 

freskuese; shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/780 

(220) 04/06/2021 

(731) “BIBITA” SH.P.K 

Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

(591) Ngjyrë e e gjelbër, Bardhë, Verdhë, 

Blu.  

   

 
 

(540)   

 

     

 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.  

33  Pijet alkoholike përveç birrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/782 

(220) 04/06/2021 

(731) Inver S.p.A. Via Di Corticella, 205 

40128 Bologna, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  
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(511) 1  Kimikate të përdorura në industri, rrëshira të papërpunuara artificiale dhe sintetike.   

2   Lyrësues bazë, veshje pluhuri, hollues për bojra; smalt (veshje), smalt (llaqe), bojra 

smalt, stuko; ngjyra, verniqe, llaqe; mbrojtes kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit të 

drurit; ngjyrues; mordantë (fiksues); rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë të 

folive dhe pluhurit për piktorët dhe dekoruesit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/783 

(220) 04/06/2021 

(731) Inver S.p.A. Via Di Corticella, 205 

40128 Bologna, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  INVER 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate të përdorura në industri, rrëshira të papërpunuara artificiale dhe sintetike.   

2  Lyrësues bazë, veshje pluhuri, hollues për bojra; smalt (veshje), smalt (llaqe), bojra 

smalt, stuko; ngjyra, verniqe, llaqe; mbrojtes kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit të 

drurit; ngjyrues; mordantë (fiksues); rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë të 

folive dhe pluhurit për piktorët dhe dekoruesit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/784 

(220) 04/06/2021 

(731) SWIMC LLC 101 W. Prospect 

Avenue Cleveland, Ohio 44115, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  SYNTHA PULVIN 

 

 
     

 

(511) 2  Veshje mbrojtëse arkitekturale (ndërtimtari).  
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(210) KS/M/ 2021/785 

(220) 04/06/2021 

(731) ROAL FOOD SHPK 

Vaqarr, PRUSH, Numer Pasurie 35/8, Zone 

Kadastrale 3064, Vol.. 5, fq. 24, Prush, 

Tirane. AL 

(591) BARDHË DHE BLU. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, produktet e tij (xhelatinë mishi, mish i konservuar, ekstrakte të mishit), 

koncentrate, supa gjysëm të gatshme, qumësht, bulmet, djathra të të gjitha llojeve; qumësht 

dhe produkte qumështi; kos, djathë; gjalpë, vezë; fruta të thata, fruta të kristalizuara / fruta 

të ngrira; fruta të konservuara, të thara e të gatuara dhe perime;mish; peshk, shpendë 

shtëpiake dhe mish gjahu (i gatshëm); koncentrate mishi; xhelatina (pelte), marmalata; 

vajra të ngrënshëm (ushqimore) dhe yndyrna.  

30  Salcë soje; uthull; salcë ostrike [kondimente]; pastë me fasule soje [kondimente]; 

preparate për lidhjen e kremit të shllakut; glutamate monosodiumi që përdoren si 

përmirësues të shijes për ushqime; ketchup [salcë]; lloj ushqimi i përbërë nga përzierje 

erëzash të marinuara (chow-chow) [kondimente]; gluten i përgatitur si produkt ushqimor; 

erëza pikante; salcë soje me erëza (Chiyou); supë me erëza që përgatitet dhe shërbehet në 

tenxhere të nxehtë (hot pot); kondimente; salca; erëza; salca [kondimente]; lëng mishi; 

melmesë [kondimente]; kripë për gatim; sheqer i bardhë; sheqer kaf; sheqer i ngurtë i 

kristalizuar; sheqer në formë kubikësh; sheqer; preparate drithërash; oriz; miell i bardhë; 

makarona petë (noodles) të thata; makarona petë (noodles); makarona petë (noodles) të 

gatshme; oriz i gatshëm; ushqime të paketuara në kuti për vaktin e drekës (boxed lunches); 

ushqime që konsumohen midis vakteve (snack food) me bazë drithërash; ushqime që 

konsumohen midis vakteve (snack food) me bazë orizi; mjalt; niseshte për ushqime; pije 

me bazë çaji; bukë; maja; preparate aromatizuese për ushqime, përveçse vajra esenciale; 

preparate për zbutjen e mishit për qëllime shtëpiake; karamele; aromatizues për kafe; çaj; 

akuj të ngrënshëm.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; organizim dhe administrim; funksione zyre, sherbime 

shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nëpërmjet faqeve të internetit dhe programeve 

televizive të produkteve në fushen kozmetike; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; marketing;demonstrim i mallrave, sherbime publiciteti, 

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

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

mallrave dhe shërbimeve; reklamë/publicitet, drejtim i sipërmarrjeve tregtare, administrim 

tregtar, manaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë 

të mallrave, mbledhje e produkteve ushqimore dhe e mallrave të tjera të konsumit në një 

mjedis të përbashkët me qëllim për t'u mundësuar konsumatorëve që t'i blejnë.  
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(210) KS/M/ 2021/786 

(220) 04/06/2021 

(731) CUPIGANO VENTURES LTD 

69 Wilson Street, London, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  HAJDE 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik; softuer i shkarkueshëm, jo i shkarkueshëm, interaktiv dhe 

softuer i rrjetëzuar, skedarët dhe aplikacione për kompjuterë, kompjutera dore me shumë 

funksione, organizator personal elektronik, lexues, kompjutera tablet, audio lojtarë 

personalë, pajisje personale elektronike argëtimi, konsola lojërash dhe telefona celularë; 

bartës të të dhënave magnetike, CD audio; kompakt disk, DVD dhe mediume të tjera 

dixhitale që mbartin informata, përfshirë me regjistrime; softuer i aplikueshëm i cili mund 

të shkarkohet; video lojëra të shkarkueshme; kupona dhe vauçerë elektronikë të 

shkarkueshëm; karta të koduara të besnikërisë; softuer interaktiv dhe rrjetëzuar; animacione 

dixhitale të shkarkueshme dhe imazhe lëvizëse; imazhe dixhitale të shkarkueshme; media 

digjitale të shkarkueshme dhe skedarët kompjuterikë që janë mesazh me tekst, video 

mesazhe, mesazhe muzikore dhe mesazhe multimediale; media arsimore dixhitale të 

shkarkueshme; publikime elektronike dhe publikime elektronike të shkarkueshme; menuy 

të shkarkueshme; podcasts (audio blog); program kompjuterik i shkarkueshëm për 

modifikimin e pamjes dhe duke mundësuar e transmetimit të imazheve, përmbajtje video 

dhe audio-vizuale; softuer kompjuterik për mbledhjen, redaktimin, organizimin, 

modifikimin, transmetimin, ruajtjen dhe ndarjen e të dhënave dhe informacionit; softuer 

kompjuterik për përdorim si ndërfaqe programuese e aplikacionit (API); softuer 

kompjuterik në natyrën e një ndërfaqe programimi të aplikacionit (API) i cili lehtëson 

shërbimet në internet për rrjetet sociale, ndërtimi i aplikacioneve të rrjeteve sociale dhe për 

lejimin e marrjes së të dhënave, ngarkimin, shkarkimin, hyrjen dhe menaxhimin; softuer 

kompjuterik për të mundësuar ngarkimin, shkarkimin, hyrjen, postimin, shfaqjen, 

etiketimin, blogun, rrjehën, lidhjen, ndarjen ose ndryshe furnizimin të mediave elektronike 

ose informacionit përmes kompjuterit dhe rrjeteve të komunikimit  

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë; përpunimi i urdhrave të blerjes; shërbimet e 

kartelës së besnikërisë dhe besnikërisë së klientit; shërbime të ndërmjetësimit të biznesit 

dhe ndërmjetësimit (brokerit) për sigurimin e mallrave, shërbimeve, ushqimit, pijeve; 

prezantimet e biznesit; shërbime reklamimi dhe promovimi; shërbime të prokurimit të 

porosive; hulumtimi i konsumatorit; hulumtimi i marketingut; prokurimi i vlerësimeve të 

gjeneruara nga konsumatorët për qëllime të hulumtimit të tregut; menaxhimi dhe ndjekja e 

kartës së kreditit, kartës së debitit, kartës së dhuratës, kartës së parapaguar, kartës së 

pagesës së shtyrë dhe formave të tjera të transaksioneve të pagesës për qëllime biznesi; 

sigurimi i një ueb sistemi të bazuar në internet dhe portaleve online në fushën e tregtisë nga 

konsumatori në biznes; menaxhimi i informacionit të biznesit, përkatësisht, raportimi 

elektronik i informacionit të biznesit, analiza e biznesit, përkatësisht, informacioni dhe 

analiza në lidhje me shitjen e produkteve dhe shërbimeve të të tjerëve, dhe në lidhje me 

vërtetimin (autenticitetit), përpunimin dhe menaxhimin e pagesave mobile; riparimi i 

raporteve të biznesit; përgatitja e raporteve për të tjerët në lidhje me shitjen e produkteve 

dhe shërbimeve të të tjerëve; menaxhimi i informacionit të biznesit, përkatësisht, raportimi 

elektronik i analizave të biznesit në lidhje me përpunimin, vërtetimin dhe përcjelljen e 

pagesave; përpunimi elektronik i porosive për të tjerët; shërbime të faturimit; karta të 
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besnikërisë dhe shërbimet e skemës së besnikërisë; shërbimet e programit të besnikërisë, 

stimulimit dhe bonusit dhe administratës, organizimi, menaxhimi i tyre; shërbime të 

besnikërisë së klientit për qëllime komerciale, promovuese dhe / ose reklamuese; shërbimet 

e programit të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; ofrimi i shërbimeve informuese, 

këshilluese dhe konsultuese në lidhje me shërbimet e lartpërmendura.  

39  Shërbime transporti; shërbime të ofrimit, mbledhjes, transportit,përcjelljes dhe 

korierëve; shërbime të korierit për shpërndarjes së ushqimit dhe pijeve, magazinimin, 

grumbullimin, transportimin dhe përcjelljen; shërbime të mbledhjes, transportit, 

shpërndarjes, përcjelljes dhe korierit në lidhje me mallrat, paketat, dhuratat, paketimet, 

dokumentet, postën, dërgesat, korrespondencat, materialet reklamuese; ofrimi i 

informacionit, ofrimi i shërbimeve informuese, këshilluese dhe konsultuese në lidhje me 

shërbimet e lartpërmendura.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime 

restoranti, kafeneve, barve; shërbimet e klubeve të natës në lidhje me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve; shërbime keteringu (hotelierike); shërbime klubesh për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve; shërbime të kontratimit të ushqimit; shërbim i ushqim dhe pije; këshillim për 

ushqim dhe pije; përgatitja e ushqimit dhe pijeve; shërbime restoranti për sigurimin e 

ushqimit të shpejtë; shërbime mere me vete; shërbime të mikpritjes së korporatave në lidhje 

me ushqimin dhe pijet; furnizim bamirës dhe dashamirës i ushqimit dhe pijeve; sigurimi i 

informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, restorantet, baret, supermarketet, furnizuesit e 

ushqimit dhe pijeve; sigurimi i ushqimit dhe pijeve përmes transportit mobil, furgonë 

mobil, kamionë mobil, automjete mobile; shërbime të kamionëve ushqimorë; shërbime 

personale të kuzhinierit; ofrimi i shërbimeve informuese, këshilluese dhe konsultuese në 

lidhje me shërbimet e lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/787 

(220) 04/06/2021 

(731) ADMIR JAKUPI 1236 Dobridoll, 

Vrapcisht, R. North Macedonia, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  Mozzikflavors  

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, përfshirë cigare, puro, 

puro të vogla, nargjile elektronike; kokë nargjileje elektronike; aromatizues për duhan & 

nargjile; nargjile (shisha); duhan për nargjile (shisha); nargjile me duhan aromatizues; llulla 

për nargjile (shisha); pjesë për nargjile dhe pikërisht fleta e nargjilesë, tubat, tasat, gypat e 

nargjilesë, majat e tubit të nargjilesë dhe pincetat e nargjilesë; njomëzuesit; duhani me 

gjethe; pipëza për nargjile; avullues oral për duhanpirës; duhan për tymosje; cigare pa tym; 

avullues & llulla; gurë me avull për nargjile; duhan për nargjile; lëngje të aromatizuara dhe 

pluhura të tretshme për tu përdorur në nargjile; aksesorë ose pjesë nargjileje (përfshirë 

qymyr nargjileje, tasa dhe koka nargjileje, pipa dhe kordona nargjileje; baza nargjileje, 

pipëza dhe filtra nargjileje dhe gojëza nargjileje, pipa një-përdorimshe nargjileje, frone 

nargjileje, çanta dhe kuti nargjileje, vazo nargjileje).  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; adminsitrim biznesi; shërbime zyre; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, ose me anë të mediave elektronike ose përmes porosive me postë, 
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në lidhje me aromatizues për duhan & nargjile; nargjile (shisha); duhan për nargjile 

(shisha); nargjile me duhan aromatizues; lëngje të aromatizuara dhe pluhura të tretshme për 

tu përdorur në nargjile.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/792 

(220) 04/06/2021 

(731) WILD Flavors International GmbH 

Neugasse 22 6300 Zug, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SWEET UP 

 

 
     

 

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

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

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

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

bujqësi.  

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

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

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

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

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

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

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

Akull [ujë i ngrirë].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/793 

(220) 07/06/2021 

(731) Zijadin Ismajli UNITETI SH.P.K.  

Topanicë, Kamenicë, Kosovë, KS 

(591) E zezë 

(740)  Fatos Zeqiri Rexhepi Zeqiri Zejna 

”LLC Rr. Fehmi Agani nr. 138/5, Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)  T I N A  

 

 
     

 

(511) 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.  

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 
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shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.  

35  përfshinë: Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e 

zyrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/796 

(220) 07/06/2021 

(731) Bora Creations S.L., 

11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 

07157 Andratx, Baleares, Spain, ES 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ÏNAO  

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë; Kozmetikë dekorative; Ngjyrë për qepalla (maskarë); Balsam buzësh 

(jo-mjekësore); Bazat e grimit; baza grimi me ngjyrë (pudra lloje të ndryshme); Emulsione 

fytyre; Serume per qellime kozmetike  

5  Shtesa te ushqimit jo – për qëllime mjeksore; Shtesa dietike me efekt kozmetik; 

preparate te vitaminave  

21  Brusha kozmetike; Brusha dhe sfungjerë (shpuza) për kujdesin e trupit; sfungjerë 

(shpuza) kozmetike; Pajisje për kozmetikë; Krehër Furça flokësh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/797 

(220) 07/06/2021 

(731) Unilever IP Holdings B.V. 

Weena 455, Rotterdam 3013 AL,  

Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapun; sapunë për shkëlqimin e tekstileve; përgatitje për pastrim, lustrim, 

preparate pe pastrim dhe gërryese; parfumeri; vajra esencialë; deodorantë dhe antidjersë; 

përgatitje për kujdesin e flokëve; shampo dhe balsam; ngjyrues flokësh; produkte për 

modelimin e flokëve; përgatitje tualeti jo-mjekësore; përgatitje për banjë dhe dush; 

preparate për kujdesin e lëkurës; vajra, kremra dhe locione për lëkurën; preparate për 

rruajtje; përgatitje para rrojes dhe pas rrojës; kolonjë; preparate depiluese; përgatitje për 

rrezitje dielli dhe mbrojtje nga dielli; produkte kozmetike; përgatitje për heqjen e përbërjes 
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së kozmetikës; vazelinë; përgatitje për kujdesin e buzëve; pluhur talk; lesh pambuku për 

qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; faculeta, jastëkët ose pecetat 

e ngjeshura ose të lagura paraprakisht me pastrime personale ose locione kozmetike; maska 

bukurie, pako për fytyrën; peceta higjenike, faculeta ose pecetave pastruese të lagura ose të 

ngjeshura; pastrues frutash dhe perimesh; detergjentë; preparate dhe substanca, të gjitha për 

përdorim lavanderie; preparate për kondicionimin e rrobave, zbutës; përgatitje për 

zbardhim; preparate për qëllim larje enësh; preparate për heqjen e njollave; përgatitje për 

larjen e rrobave dhe tekstileve me dorë; niseshte rrobash; peceta të pajisura me preparate 

dhe substanca për pastrim dhe lustrim; aromatizues të ajrit; mjete për deodorizimin e ajrit.  

5  Pastrues për duar; preparate farmaceutike; antiseptikë; dezinfektues për qëllime 

higjienike ose sanitare; pastrues sanitarie për pemë dhe perime; preparate sanitarie për 

përdorim shtëpiak; preparate antibakteriale për përdorim shtëpiak; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve, insekteve dhe kafshëve të dëmshme; fungicide; germicide; 

baktericide; paraziticide; algicide; insekticide; pastrues të barërave të këqija; deodorantë, 

(përveç për përdorim personal); preparate për freskimin e ajrit; ilaçe kundër insekteve; dylli 

dentar; fasha, fllaster, material për veshje; sapun mjekësor; preparate medicinale të lëkurës 

dhe flokëve; përgatitje medicinale për buzët; përgatitjet për trajtimin dhe / ose lehtësimin e 

djegies nga dielli; vazelinë për qëllime mjekësore; substanca dietike për përdorim 

mjekësor; përgatitje bimore për qëllime mjekësore; suplemente bimore dhe ekstrakte 

bimore; pije bimore medicinale; vitamina, minerale, shtesa ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/798 

(220) 07/06/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi eşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer 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)  Onceair 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/799 

(220) 07/06/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer 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)  Apranax 
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(511) 5  Farmaceutik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/800 

(220) 07/06/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Epixx 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/802 

(220) 07/06/2021 

(300) 90/641,011  13/04/2021  US 

(731) Ecolab USA Inc 1 Ecolab Place 

Saint Paul, Minnesota 55102, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BIOQUELL QUBE 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate dezinfektuese; aparate për dekontaminim; sterilizues; aparate dhe 

instrumente sterilizimi, dhe pjesët dhe pajisjet përkatëse të tyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/803 

(220) 07/06/2021 

(731) Doleo Group SH.P.K. Trudë, Rruga 

Beteja e Llapashticës, pn, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(591) E gjelbërt, e gjelbërt e errët, e verdhë 

dhe e verdhë e errët (kodet e sakta te 

ngjyrave ne bashkangjitje ne faqen nr. 4) 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta të përpunuara (konzervuara, në shishe, kavanoz, të ngrira, të thara), arra, 

fara luledielli të pjekura, fëstëk, lajthi, leblebi të pjekura, fara të qëruara të pjekura, bajame 
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të pjekura, leblebi dhe fruta tjera të thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të krypshme, fruta 

të thara, mish i fruteve të thara në diell, vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

35  Reklama, promovime të shitjeve; reklamime; marketing direkt; hulumtime tregu; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; shërbime marketingu, shitje me 

shumice dhe me pakicë e frutave të thara dhe produkteve tjera ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/804 

(220) 07/06/2021 

(731) AL ATHEED GENERAL TRADING 

L.L.C P.O. BOX 171787, DEIRA, AL-

RASS, DUBAI, UNITED ARAB 

EMIRATES, AE 

(591) E bardhë, ari dhe e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra 

dhe yndyrna të ngrënshme.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe sago; përgatitjet e miellit të bëra 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj te ngrënshëm; mjaltë, melasë; maja, pluhur 

pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca (shtesa ushqimore për shije); erëza; akulli  

32  Birra; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; pije energjetike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/805 

(220) 07/06/2021 

(731) J&B LIMITED 3rd floor, yam raj 

,Building,   Market Square, P.O. Box 3175, 

Road TOWN, TORTOLA, British Virgin 

Islands, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë  

(540)   
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(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; pije energjetike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/809 

(220) 08/06/2021 

(731) GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, France, FR 

(591) E kaltër, e hirtë, e kuqe, e verdhë dhe 

e bardhë. E kaltër- Shkronja “G” dhe 

“GROUPAUTO”. E verdhë- hijezimi tek 

shkronja G. E hirtë- prapavija e anës së 

majtë. E kuqe- prapavija e anës së djathtë; e 

bardhë- “G-TRUCK” dhe logo e kamionit. 

(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, këshillim biznesi, informacion ose pyetje, dhe 

posaçërisht këshillim mbi organizimin dhe menaxhimin e biznesit, konsulencë për 

menaxhim biznesi, analiza të çmimit të kostos, shërbime këshillimi për menaxhim biznesi, 

studim tregu, hulumtim biznesi, hulumtim tregu, parashikime ekonomike, marrëdhënie me 

publikun, hulumtime për qëllime biznesi, studime marketingu, këshillime dhe studime 

biznesi për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve tregtare dhe shenjave, këshilla 

tregtare për përcaktimin e politikës së rrjetit tregtar në lidhje me zgjedhjen e furnizuesve, 

furnizimin, logjistikën dhe shpërndarjen, studimet për partneritet biznesi me të tjerët, 

rekrutim; shitje, shitje me pakicë, shitje me shumicë, shitje në internet dhe shitje me porosi 

të pjesëve të këmbimit për makina dhe kamionë, vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë, 

produkte për thithjen e naftës, karburante (përfshirë benzinë për motorë) dhe ndriçues, 

qirinj, fitila, duke përfshirë jo - aditivë kimikë për lëndët djegëse, lëndë djegëse që 

përmbajnë alkool, benzinë, benzinë, benzol, produkte për pluhurosje, sisteme turbo 

injeksioni, motorë nafte dhe sisteme injeksioni të motorit benzinë, radiatorë, kushineta, 

valvula, vinça, presa hidraulike, bateri, zhurma, alarme , hidrometra, bateri, shtypës, aparate 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti kryqëzimi, mbyllje për altoparlantë, 

priza treguese presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, çelësa, 

njehsorë, përçues elektrik, konektorë, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues të 

shpejtësisë për automjete, aparate diagnostikuese, dinamometra, regjistrues kilometrash për 

automjete, shenja, pajisje ekuilibruese, aparate për fikje zjarri, siguresa, këllëqe për kabllo 

elektrik, njehsorë gazi, altoparlantë, tregues elektrik, matës, bateri, sportele revolucionare, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, aparate për karikimin e pajisjeve elektrike, 

kontrollues, brava elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, 

testues, peshore për bojë, aparate të palëvizshme të shpërndarjes së yndyrës, aparate të 

palëvizshme ose të lëvizshme të shpërndarjes së vajit, aparate për rigjenerimin e vajit , 

akumulatorët, analizuesit e gazit, PLC-të për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të 
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automjetit, stolat e provës, bateritë dhe ngarkuesit e baterive, akumulatorët e nxehtësisë, 

aparatet e acetilenit, pajisjet për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit në automjete, filtrat e 

ajrit, llambat, anti-mjegulla, anti -blare, pajisje antifriz, drita automobilistike, fenerë, kapak 

radiatori, instalime ngrohëse për automjete, automjete kondicionimi i ajrit, shkrirësit, 

pajisjet e ndriçimit për automjete, radiatorët elektrikë, llambat reflektorë, ngrohësit, 

sistemet e kondicionimit të ajrit, automjetet, aparatet për lëvizje nga toka, të gjithë 

aksesorët dhe pjesët rezervë të automjeteve, përkatësisht amortizuesit e shok (burimet), 

amortizuesit, anti - rrëshqitje, mjete kundër shkëlqimit të dritës, pajisje kundër vjedhjes, 

mbështetëset e kokës, boshte transmetimi, goditje rimorkio, kapuçë, trupa për automjete, 

zinxhirë, shasi, parakolp, roleta, alarme, valvola për goma, shkelje për goma qe rimbushen, 

shufra rrotullimi, karrocë rrota, trupa kamioni, kuti ingranazhesh, priza për rezervuarë, 

xhama të përparmë, kapakë për automjete, ingranazhe, rripa sigurie, tuba, shina, qarqe 

hidraulike, konvertues çift rrotullues, tregues të drejtimit, motorë elektrikë, tufë, 

ingranazhe, kapakë shpërndarës, goma, makina ekuilibruese rrotash, boshte, kushineta 

boshti, fshirëse xhami, rreshtime frenash, këpucë frenash, segmente frenash, frena, shirita 

për shpërndarës të rrotave, mbulesa, bordura rrotash, borde drejtimi, xhama dielli, 

mekanizmat e shtytjes, rimorkiot, tanket, pasqyrat e pasme, rrotat, trenat e makinave, 

transmisionet, turbinat, peshat e ekuilibrit për rrota, dyer, sedilje, rrota drejtuese, dritare, 

alarme, alternatorë, karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta,  koka te 

cilindrave , ciklet, spoilerët, pajisjet e motorit, pompat e ajrit për automjete, kamionë, 

ashensorë, tavane kunder diellit, sisteme injeksion turbo, startera, sisteme të injektimit të 

karburantit për motorët me naftë dhe motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvola, 

çikrik, presa hidraulike, bateri, gumëzhitës , alarme, alkoolometra, bateri, shtypës, pajisje 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti lidhëse, kuti altoparlantësh, tregues 

presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, ndërprerës, matës, 

konduktor elektrik, konektorët, aparatet e kontrollit elektrik, kontrolluesit e shpejtësisë për 

automjete, aparatet diagnostikuese, dinamometrat, regjistruesit e kilometrave për automjete, 

shenjat, pajisjet e ekuilibrimit, aparatet për fikjen e zjarrit, siguresat, këllëfët për kabllot 

elektrike, matësit e gazit, altoparlantët, treguesit elektrik, matësit, bateritë, takometra, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, ngarkues për pajisje elektrike, kontrollues, brava 

elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, testues, peshore për 

bojë, artikuj të pajisjeve lëvizëse të shpërndarjes së yndyrës, artikuj të pajisjeve të 

lëvizshme të shpërndarjes së vajit, pajisje rigjenerimi të vajit, akumulatorë, analizues gazi, 

PLC për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të një automjeti, stola provë, bateri dhe 

ngarkues baterie, nyje”.  

37  “Shërbime ndërtimi; riparimi i automjeteve motorike dhe i pjesëve të këmbimit dhe 

aksesorëve për automjete motorike; instalimi i pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për 

automjete motorike; ritrajtimi ose vullkanizimi i gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja dhe 

riparimi i automjeteve, marrja me qira e mjeteve”.  

39  “Shërbime për ndihmë kur prishen automjetet, magazinimin, marrjen me qira të rafteve 

të çatisë së automjeteve, marrjen me qira të automjeteve, tërheqjen; marrja me qira e 

automjeteve”.  
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(210) KS/M/ 2021/810 

(220) 08/06/2021 

(731) GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, France, FR 

(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, këshillim biznesi, informacion ose pyetje, dhe 

posaçërisht këshillim mbi organizimin dhe menaxhimin e biznesit, konsulencë për 

menaxhim biznesi, analiza të çmimit të kostos, shërbime këshillimi për menaxhim biznesi, 

studim tregu, hulumtim biznesi, hulumtim tregu, parashikime ekonomike, marrëdhënie me 

publikun, hulumtime për qëllime biznesi, studime marketingu, këshillime dhe studime 

biznesi për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve tregtare dhe shenjave, këshilla 

tregtare për përcaktimin e politikës së rrjetit tregtar në lidhje me zgjedhjen e furnizuesve, 

furnizimin, logjistikën dhe shpërndarjen, studimet për partneritet biznesi me të tjerët, 

rekrutim; shitje, shitje me pakicë, shitje me shumicë, shitje në internet dhe shitje me porosi 

të pjesëve të këmbimit për makina dhe kamionë, vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë, 

produkte për thithjen e naftës, karburante (përfshirë benzinë për motorë) dhe ndriçues, 

qirinj, fitila, duke përfshirë jo - aditivë kimikë për lëndët djegëse, lëndë djegëse që 

përmbajnë alkool, benzinë, benzinë, benzol, produkte për pluhurosje, sisteme turbo 

injeksioni, motorë nafte dhe sisteme injeksioni të motorit benzinë, radiatorë, kushineta, 

valvula, vinça, presa hidraulike, bateri, zhurma, alarme , hidrometra, bateri, shtypës, aparate 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti kryqëzimi, mbyllje për altoparlantë, 

priza treguese presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, çelësa, 

njehsorë, përçues elektrik, konektorë, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues të 

shpejtësisë për automjete, aparate diagnostikuese, dinamometra, regjistrues kilometrash për 

automjete, shenja, pajisje ekuilibruese, aparate për fikje zjarri, siguresa, këllëqe për kabllo 

elektrik, njehsorë gazi, altoparlantë, tregues elektrik, matës, bateri, sportele revolucionare, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, aparate për karikimin e pajisjeve elektrike, 

kontrollues, brava elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, 

testues, peshore për bojë, aparate të palëvizshme të shpërndarjes së yndyrës, aparate të 

palëvizshme ose të lëvizshme të shpërndarjes së vajit, aparate për rigjenerimin e vajit , 

akumulatorët, analizuesit e gazit, PLC-të për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të 

automjetit, stolat e provës, bateritë dhe ngarkuesit e baterive, akumulatorët e nxehtësisë, 

aparatet e acetilenit, pajisjet për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit në automjete, filtrat e 

ajrit, llambat, anti-mjegulla, anti -blare, pajisje antifriz, drita automobilistike, fenerë, kapak 

radiatori, instalime ngrohëse për automjete, automjete kondicionimi i ajrit, shkrirësit, 

pajisjet e ndriçimit për automjete, radiatorët elektrikë, llambat reflektorë, ngrohësit, 

sistemet e kondicionimit të ajrit, automjetet, aparatet për lëvizje nga toka, të gjithë 

aksesorët dhe pjesët rezervë të automjeteve, përkatësisht amortizuesit e shok (burimet), 
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amortizuesit, anti - rrëshqitje, mjete kundër shkëlqimit të dritës, pajisje kundër vjedhjes, 

mbështetëset e kokës, boshte transmetimi, goditje rimorkio, kapuçë, trupa për automjete, 

zinxhirë, shasi, parakolp, roleta, alarme, valvola për goma, shkelje për goma qe rimbushen, 

shufra rrotullimi, karrocë rrota, trupa kamioni, kuti ingranazhesh, priza për rezervuarë, 

xhama të përparmë, kapakë për automjete, ingranazhe, rripa sigurie, tuba, shina, qarqe 

hidraulike, konvertues çift rrotullues, tregues të drejtimit, motorë elektrikë, tufë, 

ingranazhe, kapakë shpërndarës, goma, makina ekuilibruese rrotash, boshte, kushineta 

boshti, fshirëse xhami, rreshtime frenash, këpucë frenash, segmente frenash, frena, shirita 

për shpërndarës të rrotave, mbulesa, bordura rrotash, borde drejtimi, xhama dielli, 

mekanizmat e shtytjes, rimorkiot, tanket, pasqyrat e pasme, rrotat, trenat e makinave, 

transmisionet, turbinat, peshat e ekuilibrit për rrota, dyer, sedilje, rrota drejtuese, dritare, 

alarme, alternatorë, karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta,  koka te 

cilindrave , ciklet, spoilerët, pajisjet e motorit, pompat e ajrit për automjete, kamionë, 

ashensorë, tavane kunder diellit, sisteme injeksion turbo, startera, sisteme të injektimit të 

karburantit për motorët me naftë dhe motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvola, 

çikrik, presa hidraulike, bateri, gumëzhitës , alarme, alkoolometra, bateri, shtypës, pajisje 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti lidhëse, kuti altoparlantësh, tregues 

presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, ndërprerës, matës, 

konduktor elektrik, konektorët, aparatet e kontrollit elektrik, kontrolluesit e shpejtësisë për 

automjete, aparatet diagnostikuese, dinamometrat, regjistruesit e kilometrave për automjete, 

shenjat, pajisjet e ekuilibrimit, aparatet për fikjen e zjarrit, siguresat, këllëfët për kabllot 

elektrike, matësit e gazit, altoparlantët, treguesit elektrik, matësit, bateritë, takometra, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, ngarkues për pajisje elektrike, kontrollues, brava 

elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, testues, peshore për 

bojë, artikuj të pajisjeve lëvizëse të shpërndarjes së yndyrës, artikuj të pajisjeve të 

lëvizshme të shpërndarjes së vajit, pajisje rigjenerimi të vajit, akumulatorë, analizues gazi, 

PLC për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të një automjeti, stola provë, bateri dhe 

ngarkues baterie, nyje”  

37  “Shërbime ndërtimi; riparimi i automjeteve motorike dhe i pjesëve të këmbimit dhe 

aksesorëve për automjete motorike; instalimi i pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për 

automjete motorike; ritrajtimi ose vullkanizimi i gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja dhe 

riparimi i automjeteve, marrja me qira e mjeteve”.  

39  “Shërbime për ndihmë kur prishen automjetet, magazinimin, marrjen me qira të rafteve 

të çatisë së automjeteve, marrjen me qira të automjeteve, tërheqjen; marrja me qira e 

automjeteve”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/811 

(220) 08/06/2021 

(731) GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, France, FR 

(591) E  kaltër: Shkronja G dhe 

GROUPAUTO. E verdhë: Shkronja G e 

stilizuar. 

 

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

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

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 35  “Reklamim, menaxhim biznesi, këshillim biznesi, informacion ose pyetje, dhe 

posaçërisht këshillim mbi organizimin dhe menaxhimin e biznesit, konsulencë për 

menaxhim biznesi, analiza të çmimit të kostos, shërbime këshillimi për menaxhim biznesi, 

studim tregu, hulumtim biznesi, hulumtim tregu, parashikime ekonomike, marrëdhënie me 

publikun, hulumtime për qëllime biznesi, studime marketingu, këshillime dhe studime 

biznesi për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve tregtare dhe shenjave, këshilla 

tregtare për përcaktimin e politikës së rrjetit tregtar në lidhje me zgjedhjen e furnizuesve, 

furnizimin, logjistikën dhe shpërndarjen, studimet për partneritet biznesi me të tjerët, 

rekrutim; shitje, shitje me pakicë, shitje me shumicë, shitje në internet dhe shitje me porosi 

të pjesëve të këmbimit për makina dhe kamionë, vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë, 

produkte për thithjen e naftës, karburante (përfshirë benzinë për motorë) dhe ndriçues, 

qirinj, fitila, duke përfshirë jo - aditivë kimikë për lëndët djegëse, lëndë djegëse që 

përmbajnë alkool, benzinë, benzinë, benzol, produkte për pluhurosje, sisteme turbo 

injeksioni, motorë nafte dhe sisteme injeksioni të motorit benzinë, radiatorë, kushineta, 

valvula, vinça, presa hidraulike, bateri, zhurma, alarme , hidrometra, bateri, shtypës, aparate 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti kryqëzimi, mbyllje për altoparlantë, 

priza treguese presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, çelësa, 

njehsorë, përçues elektrik, konektorë, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues të 

shpejtësisë për automjete, aparate diagnostikuese, dinamometra, regjistrues kilometrash për 

automjete, shenja, pajisje ekuilibruese, aparate për fikje zjarri, siguresa, këllëqe për kabllo 

elektrik, njehsorë gazi, altoparlantë, tregues elektrik, matës, bateri, sportele revolucionare, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, aparate për karikimin e pajisjeve elektrike, 

kontrollues, brava elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, 

testues, peshore për bojë, aparate të palëvizshme të shpërndarjes së yndyrës, aparate të 

palëvizshme ose të lëvizshme të shpërndarjes së vajit, aparate për rigjenerimin e vajit , 

akumulatorët, analizuesit e gazit, PLC-të për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të 

automjetit, stolat e provës, bateritë dhe ngarkuesit e baterive, akumulatorët e nxehtësisë, 

aparatet e acetilenit, pajisjet për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit në automjete, filtrat e 

ajrit, llambat, anti-mjegulla, anti -blare, pajisje antifriz, drita automobilistike, fenerë, kapak 

radiatori, instalime ngrohëse për automjete, automjete kondicionimi i ajrit, shkrirësit, 

pajisjet e ndriçimit për automjete, radiatorët elektrikë, llambat reflektorë, ngrohësit, 

sistemet e kondicionimit të ajrit, automjetet, aparatet për lëvizje nga toka, të gjithë 

aksesorët dhe pjesët rezervë të automjeteve, përkatësisht amortizuesit e shok (burimet), 

amortizuesit, anti - rrëshqitje, mjete kundër shkëlqimit të dritës, pajisje kundër vjedhjes, 

mbështetëset e kokës, boshte transmetimi, goditje rimorkio, kapuçë, trupa për automjete, 

zinxhirë, shasi, parakolp, roleta, alarme, valvola për goma, shkelje për goma qe rimbushen, 

shufra rrotullimi, karrocë rrota, trupa kamioni, kuti ingranazhesh, priza për rezervuarë, 
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xhama të përparmë, kapakë për automjete, ingranazhe, rripa sigurie, tuba, shina, qarqe 

hidraulike, konvertues çift rrotullues, tregues të drejtimit, motorë elektrikë, tufë, 

ingranazhe, kapakë shpërndarës, goma, makina ekuilibruese rrotash, boshte, kushineta 

boshti, fshirëse xhami, rreshtime frenash, këpucë frenash, segmente frenash, frena, shirita 

për shpërndarës të rrotave, mbulesa, bordura rrotash, borde drejtimi, xhama dielli, 

mekanizmat e shtytjes, rimorkiot, tanket, pasqyrat e pasme, rrotat, trenat e makinave, 

transmisionet, turbinat, peshat e ekuilibrit për rrota, dyer, sedilje, rrota drejtuese, dritare, 

alarme, alternatorë, karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta,  koka te 

cilindrave , ciklet, spoilerët, pajisjet e motorit, pompat e ajrit për automjete, kamionë, 

ashensorë, tavane kunder diellit, sisteme injeksion turbo, startera, sisteme të injektimit të 

karburantit për motorët me naftë dhe motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvola, 

çikrik, presa hidraulike, bateri, gumëzhitës , alarme, alkoolometra, bateri, shtypës, pajisje 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti lidhëse, kuti altoparlantësh, tregues 

presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, ndërprerës, matës, 

konduktor elektrik, konektorët, aparatet e kontrollit elektrik, kontrolluesit e shpejtësisë për 

automjete, aparatet diagnostikuese, dinamometrat, regjistruesit e kilometrave për automjete, 

shenjat, pajisjet e ekuilibrimit, aparatet për fikjen e zjarrit, siguresat, këllëfët për kabllot 

elektrike, matësit e gazit, altoparlantët, treguesit elektrik, matësit, bateritë, takometra, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, ngarkues për pajisje elektrike, kontrollues, brava 

elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, testues, peshore për 

bojë, artikuj të pajisjeve lëvizëse të shpërndarjes së yndyrës, artikuj të pajisjeve të 

lëvizshme të shpërndarjes së vajit, pajisje rigjenerimi të vajit, akumulatorë, analizues gazi, 

PLC për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të një automjeti, stola provë, bateri dhe 

ngarkues baterie, nyje.  

37  “Shërbime ndërtimi; riparimi i automjeteve motorike dhe i pjesëve të këmbimit dhe 

aksesorëve për automjete motorike; instalimi i pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për 

automjete motorike; ritrajtimi ose vullkanizimi i gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja dhe 

riparimi i automjeteve, marrja me qira e mjeteve”.  

39  “Shërbime për ndihmë kur prishen automjetet, magazinimin, marrjen me qira të rafteve 

të çatisë së automjeteve, marrjen me qira të automjeteve, tërheqjen; marrja me qira e 

automjeteve”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/812 

(220) 08/06/2021 

(731) GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, France, FR 

(591) E kaltër, e hirtë, e verdhë.E  kaltër: 

Shkronja G dhe dizajni “GROUPAUTO” 

dhe “GARAGE + prapavija e panelit në të 

djathtë. E bardhë: Dizajni “EURO” + baneri 

me yje;  E verdhë: Pjesa e vijëzuar tek 

shkronja “G”. E hirtë: Prapavija tek pjesa e 

majtë. 

(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) 35  “Reklamim, menaxhim biznesi, këshillim biznesi, informacion ose pyetje, dhe 

posaçërisht këshillim mbi organizimin dhe menaxhimin e biznesit, konsulencë për 

menaxhim biznesi, analiza të çmimit të kostos, shërbime këshillimi për menaxhim biznesi, 

studim tregu, hulumtim biznesi, hulumtim tregu, parashikime ekonomike, marrëdhënie me 

publikun, hulumtime për qëllime biznesi, studime marketingu, këshillime dhe studime 

biznesi për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve tregtare dhe shenjave, këshilla 

tregtare për përcaktimin e politikës së rrjetit tregtar në lidhje me zgjedhjen e furnizuesve, 

furnizimin, logjistikën dhe shpërndarjen, studimet për partneritet biznesi me të tjerët, 

rekrutim; shitje, shitje me pakicë, shitje me shumicë, shitje në internet dhe shitje me porosi 

të pjesëve të këmbimit për makina dhe kamionë, vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë, 

produkte për thithjen e naftës, karburante (përfshirë benzinë për motorë) dhe ndriçues, 

qirinj, fitila, duke përfshirë jo - aditivë kimikë për lëndët djegëse, lëndë djegëse që 

përmbajnë alkool, benzinë, benzinë, benzol, produkte për pluhurosje, sisteme turbo 

injeksioni, motorë nafte dhe sisteme injeksioni të motorit benzinë, radiatorë, kushineta, 

valvula, vinça, presa hidraulike, bateri, zhurma, alarme , hidrometra, bateri, shtypës, aparate 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti kryqëzimi, mbyllje për altoparlantë, 

priza treguese presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, çelësa, 

njehsorë, përçues elektrik, konektorë, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues të 

shpejtësisë për automjete, aparate diagnostikuese, dinamometra, regjistrues kilometrash për 

automjete, shenja, pajisje ekuilibruese, aparate për fikje zjarri, siguresa, këllëqe për kabllo 

elektrik, njehsorë gazi, altoparlantë, tregues elektrik, matës, bateri, sportele revolucionare, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, aparate për karikimin e pajisjeve elektrike, 

kontrollues, brava elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, 

testues, peshore për bojë, aparate të palëvizshme të shpërndarjes së yndyrës, aparate të 

palëvizshme ose të lëvizshme të shpërndarjes së vajit, aparate për rigjenerimin e vajit , 

akumulatorët, analizuesit e gazit, PLC-të për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të 

automjetit, stolat e provës, bateritë dhe ngarkuesit e baterive, akumulatorët e nxehtësisë, 

aparatet e acetilenit, pajisjet për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit në automjete, filtrat e 

ajrit, llambat, anti-mjegulla, anti -blare, pajisje antifriz, drita automobilistike, fenerë, kapak 

radiatori, instalime ngrohëse për automjete, automjete kondicionimi i ajrit, shkrirësit, 

pajisjet e ndriçimit për automjete, radiatorët elektrikë, llambat reflektorë, ngrohësit, 

sistemet e kondicionimit të ajrit, automjetet, aparatet për lëvizje nga toka, të gjithë 

aksesorët dhe pjesët rezervë të automjeteve, përkatësisht amortizuesit e shok (burimet), 

amortizuesit, anti - rrëshqitje, mjete kundër shkëlqimit të dritës, pajisje kundër vjedhjes, 

mbështetëset e kokës, boshte transmetimi, goditje rimorkio, kapuçë, trupa për automjete, 

zinxhirë, shasi, parakolp, roleta, alarme, valvola për goma, shkelje për goma qe rimbushen, 

shufra rrotullimi, karrocë rrota, trupa kamioni, kuti ingranazhesh, priza për rezervuarë, 

xhama të përparmë, kapakë për automjete, ingranazhe, rripa sigurie, tuba, shina, qarqe 

hidraulike, konvertues çift rrotullues, tregues të drejtimit, motorë elektrikë, tufë, 

ingranazhe, kapakë shpërndarës, goma, makina ekuilibruese rrotash, boshte, kushineta 

boshti, fshirëse xhami, rreshtime frenash, këpucë frenash, segmente frenash, frena, shirita 

për shpërndarës të rrotave, mbulesa, bordura rrotash, borde drejtimi, xhama dielli, 

mekanizmat e shtytjes, rimorkiot, tanket, pasqyrat e pasme, rrotat, trenat e makinave, 

transmisionet, turbinat, peshat e ekuilibrit për rrota, dyer, sedilje, rrota drejtuese, dritare, 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

90 

 

alarme, alternatorë, karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta,  koka te 

cilindrave , ciklet, spoilerët, pajisjet e motorit, pompat e ajrit për automjete, kamionë, 

ashensorë, tavane kunder diellit, sisteme injeksion turbo, startera, sisteme të injektimit të 

karburantit për motorët me naftë dhe motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvola, 

çikrik, presa hidraulike, bateri, gumëzhitës , alarme, alkoolometra, bateri, shtypës, pajisje 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti lidhëse, kuti altoparlantësh, tregues 

presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, ndërprerës, matës, 

konduktor elektrik, konektorët, aparatet e kontrollit elektrik, kontrolluesit e shpejtësisë për 

automjete, aparatet diagnostikuese, dinamometrat, regjistruesit e kilometrave për automjete, 

shenjat, pajisjet e ekuilibrimit, aparatet për fikjen e zjarrit, siguresat, këllëfët për kabllot 

elektrike, matësit e gazit, altoparlantët, treguesit elektrik, matësit, bateritë, takometra, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, ngarkues për pajisje elektrike, kontrollues, brava 

elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, testues, peshore për 

bojë, artikuj të pajisjeve lëvizëse të shpërndarjes së yndyrës, artikuj të pajisjeve të 

lëvizshme të shpërndarjes së vajit, pajisje rigjenerimi të vajit, akumulatorë, analizues gazi, 

PLC për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të një automjeti, stola provë, bateri dhe 

ngarkues baterie, nyje.  

37  “Shërbime ndërtimi; riparimi i automjeteve motorike dhe i pjesëve të këmbimit dhe 

aksesorëve për automjete motorike; instalimi i pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për 

automjete motorike; ritrajtimi ose vullkanizimi i gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja dhe 

riparimi i automjeteve, marrja me qira e mjeteve”.  

39  “Shërbime për ndihmë kur prishen automjetet, magazinimin, marrjen me qira të rafteve 

të çatisë së automjeteve, marrjen me qira të automjeteve, tërheqjen; marrja me qira e 

automjeteve”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/813 

(220) 08/06/2021 

(731) BIAL - Portela & CA, S.A. 

À Ava. da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BIAL 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”  
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(210) KS/M/ 2021/814 

(220) 08/06/2021 

(731) BIAL - Portela & CA, S.A. 

À Ava. da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DIACOL 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/815 

(220) 08/06/2021 

(731) BIAL - Portela & CA, S.A. 

À Ava. da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  FOLICIL 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.” 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/816 

(220) 08/06/2021 

(731) BIAL - Portela & CA, S.A. 

À Ava. da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  FOLIFER 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 
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veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.” 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/817 

(220) 08/06/2021 

(731) BIAL - Portela & CA, S.A. 

À Ava. da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MIGRETIL 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/818 

(220) 08/06/2021 

(731) BIAL - Portela & CA, S.A. 

À Ava. da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MISOFAR 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.” 
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(210) KS/M/ 2021/819 

(220) 08/06/2021 

(731) BIAL - Portela & CA, S.A. 

À Ava. da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  VICOMBIL 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.” 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/820 

(220) 08/06/2021 

(731) R.M. sh.p.k. Autostrada Durrës-

Tiranë, Km 4, Durrës, Shqipëri, AL 

(591) e kuqe, e zeze, e bardhe, blu, e verdhe 

, bezhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 2  Bojra, llaqe, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; 

ngjyrues; mordantë; rrëshira natyrore të papërpunuara; ne formë sprej/spërkatësi ose 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, për printera dhe artistë  

3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet 

pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; sapunë; parfumeri, vajra esencialë, locione për 

flokë; pasta dhëmbësh, ne formë sprej/spërkatësi ose jo. 

Deodorante per njerez ose kafshe; kozmetike; kozmetike per kafshe kryesisht shtepiake; 

llak flokesh; paketa kozmetike;preparate kundra djerses; preparate per nxirje nga dielli 

[kozmetike]; preparate per parfumimin e ajrit, preparate perzhbllokimin e tubave te 

shkarkimit; preparate per rroje; preparate per pastrimin e llaqeve; preparate ondesh per 

floke;preparate llustruese; preparate shkelqimi; shkelqyesa per mobilje dhe dysheme; 

sperkatesa per freskim te frymemarrjes sivaporizuesa; vajra per parfume dhe aroma; vajra 

per qellime kozmetike; vajra per qellime pastrimi. 
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4  Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikantë; përbërje thithëse, lagështuese dhe lidhëse të 

pluhurit; karburantet (përfshirë lëngjet motorike) dhe ndriçuesa; qirinj dhe fitila për 

ndriçim.   

5  Insekticide; ngjitës per kapje insektesh; paraziticide; preparate për shkaterrimin e 

mizave; dizinfektantë për qëllime higjenike; lëndë dezinfektuese; preparate kimike për 

qëllime veterinare; preparate shkatërrues parazitësh; preparate veterinare. fungicide; 

herbicide; pesticide; biocide; parasiticide; preparate për zhdukjen e paraziteve të bimëve 

dhe fungeve, mykut, dhe brejtëseve e kafshëve që dëmtojnë bimët, bujqësine dhe 

kopshtarinë; preparate per perdorim farmaceutik dhe veterinar; preparate sanitare per 

perdorim mjekesore; substance dietetike te pershtatura per perdorim mjekesor; ushqim per 

femije; leukoplast;  materiale per fashim; materiale per mbushje dhembesh,parafine per 

dhembet; dezifektante; preparate per shkaterrimin e paraziteve;  

6  Enë mbajtëse prej metali për gaz të kompresuar ose ajër të lëngët;enë mbajtëse prej 

metali per ruajtje, transport, kryesisht tegazrave te lengshem;tabak, flete prej metali e 

llamarine.   

7  Makineri spraj (spërkatëse) për përdorim në spërkatjen bujqësore të herbicideve, 

fungicideve, pesticideve.  

8  Pompa qe perdoren me dore si vegla dore; spërkatës per insekticide (sprajer) qe perdoren 

me dore si vegla dore  

9  Aparate dhe instrumente shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrje), shpëtues dhe mësimdhënës; 

aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës të të dhënave magnetike, disqe regjistruese; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me monedha; arka, 

makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për 

shuarjen e zjarrit.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje plagësh.  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.  

12  Mjete lëvizëse dhe aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë.  

13  Armët e zjarrit, municione dhe projektila; lëndë plasëse; fishekzjarre  

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera; 

materiale të shtypura; material për lidhjen e librave; fotografi; artikuj shkrimi; ngjitës për 

artikuj shkrimi ose shtëpiak; materiale të artistëve; furça bojrash; pajisje për zyre (përveç 

mobiljeve); materiale udhëzuese dhe mësimore (përveç aparateve); materiale plastike për 

paketim (nuk përfshihen në klasat e tjera); blloqe shtypshkronjash  

17  Gomë, gutta-perka, çamçakëz, asbest, mikë dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe 

që nuk përfshihen në klasat e tjera; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në 

prodhim; paketim, ndalim dhe izolim të materialeve; tuba fleksibël, jo prej metali.  

21  Enë dhe pajisje shtëpiake ose kuzhine (jo prej metali të çmuar ose të veshura me to); 

krehër dhe sfungjer; furça (përveç furçave të bojës); materiale për prodhimin e furçave; 

artikuj për qëllime pastrimi; xham i papunuar ose gjysëm i punuar (përveç xhamit të 

përdorur në ndërtim); enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile që nuk përfshihen në klasat e 

tjera .  
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25  Veshje, këpucë, veshje për kokën.  

31  Produkte bujqësore, hortikulturore dhe pyjore dhe drithëra që nuk përfshihen në klasat e 

tjera; fruta dhe perime të freskëta; fara, bimë natyrore dhe lule; ushqime për kafshë; malt.  

35  Publicitet dhe reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës.  

39  Transporti i mallrave; paketimi dhe magazinimi e mallrave; organizimi i udhëtimit.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/821 

(220) 09/06/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh  dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse prej gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/822 

(220) 09/06/2021 

(731) SATA SOUJI SHOUTEN LTD. 

4910, Beppu, Ei-cho, Minamikyushu-shi,  

Kagoshima 891-0704, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  GINHEART 
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(511) 33  Awamori [shpirtrat e orizit të destiluar]; sake zëvendësues (pije alkoolike e me 

përbërje nga orizi); Liker i bardhë japonez [shochu]; Pijet alkoolike të përziera me bazë 

orizi të ëmbël japonez [shiro-zake]; sake; naoshi [pije alkoolike japoneze]; Pijet alkoolike 

të përziera me bazë shochu [mirin]; liker; pije alkoolike nga frutat; Pije japoneze me bazë 

shochu [chuhai]; pije alkoolike jo të ëmbla, të destiluara; likerë; xhin; alkool; Likerë kinez 

në përgjithësi; liker me ngjyrë; Likerë japoneze në përgjithësi; alkool me ngjyrë, me 

përbërje nga bimët; pije të destiluara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/823 

(220) 09/06/2021 

(300) 082896  12/03/2021  JM 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

(591) E zezë, e 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) 5  Vaksinat për përdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/824 

(220) 09/06/2021 

(731) “Barbos” LTD Chetumal Street 

no.3301 Belize City-Beliza , BZ 

(591) Bardhë, kaltër, verdhë, gjelbër, zeze, 

ari, dhe roze 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.   
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(210) KS/M/ 2021/825 

(220) 09/06/2021 

(731) “Barbos” LTD Chetumal Street 

no.3301 Belize City-Beliza , BZ 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  BARBOS 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/826 

(220) 09/06/2021 

(731) “Meridian Corporation” SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, P.n., Zona 

Industriale, Prishtinë/Kosovë, KS 

(591)  E zeze,  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/827 

(220) 09/06/2021 

(731) “Meridian Corporation” SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, P.n., Zona 

Industriale, Prishtinë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  Sol Sunflower oil-Vaj Luledielli 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 
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qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/828 

(220) 09/06/2021 

(731) “Meridian Corporation” SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, P.n., Zona 

Industriale, Prishtinë/Kosovë, KS 

(591) Kaltër e mbyllur 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/829 

(220) 09/06/2021 

(731) “Meridian Corporation” SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, P.n., Zona 

Industriale, Prishtinë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  Dolce Classic Sugar-Sheqer Klasik 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/830 

(220) 09/06/2021 

(731) “Star Brands Company” SH.P.K. 

Rruga Lidhja e Pejës, P.n. Prishtinë/Kosovë, 

KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 

(540)  Star Brands Company 
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Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta  

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).   

34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/831 

(220) 09/06/2021 

(731) “Star Brands Company” SH.P.K. 

Rruga Lidhja e Pejës, P.n. Prishtinë/Kosovë, 

KS 

(591) Bardhë, zeze dhe vjollce 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).   

34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.  
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(210) KS/M/ 2021/832 

(220) 09/06/2021 

(731) Filip Skumanov Ul. Bul. Strasho 

Pindjur br. 7G 1000 Skopje, MK 

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

"Pallaska @ Asociates" 

Kodra e Diellit Rr. 1 lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/833 

(220) 10/06/2021 

(731) FRONERI POLSKA Sp. z.o.o UI 

Wojska Polskiego Wojska Polskiego 3,39-

300- Mielec, Poloni, PL 

(591) E gjelbërt, e bardhë 

(740)  Ahmet Hasolli Rr. Mujo Ulqinaku 

5/1, 10000 Prishtine  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira dhe karamele, ëmbëlsira dhe karamele të ngrira; produkte akulloreje 

dhe ëmbëlsira akulloreje; 

akullore, akullore me aromë; akullore me qumësht; akullore me ujë; akullore me lëng; 

akullore me fruta; sorbete(lëng i frutave) të përfshira në këtë klasë; kos të ngrirë; produkte 

akullore, ëmbëlsira akullore, akullore, sorbeta akulli me shtimin e frutave të thata, xhelatinë 

frutash, biskota, copa frutash, ekstrakt akulloresh në pluhur; përgatitje për të bërë 

akullore;lidhëse për prodhimin e akullores; salca për akullore dhe ëmbëlsira; waffles dhe 

kone akullore;zbukurime të ngrënshme për akullore;  

40  Prodhimi i ëmbëlsirave dhe karameleve, ëmbëlsirave të ngrira, produkteve të akullores 

dhe ëmbëlsirave të akullores, akullore, sorbeti, pluhur akullore, përgatitje për të bërë 

akullore, format/pajisjet  për prodhimin e akullores, salca për akullore dhe ëmbëlsira; 

waffles dhe kone akullore; zbukurime ushqimore për akullore dhe ëmbëlsira.   

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

101 

 

(210) KS/M/ 2021/834 

(220) 10/06/2021 

(731) International Foodstuffs Co. L.L.C.  

Post Box No 4115, Sharjah, United Arab 

Emirates (AE)  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Allegro  

 

 
     

 

(511) 29  vajra ushqimor, yndyrna të ngrënshëm, margarinë, gjalpë, supë (përgatitje për 

supë perimesh; përgatitje për të bërë supë), produkte qumështi, shake qumështi, mish, 

peshk, shpendë dhe lojë, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe të 

gatuara, krem pana , xhelatinë, reçel, komposto, vezë, (fjolla patatesh; patate të skuqura me 

pak yndyrë;  qofte patatesh), qips patate dhe patate të skuqura, (thjerrëzat e ruajtura), fasule 

të ruajtura, bizele të ruajtura kërpudha te ruajtura, kikirikë ruajtur të gjitha llojet e farërave 

të përpunuara.  

30  Pasta, Makarona, Nudles, Nudles të shpejta, shpageta, oriz i zgjatur, majë, pluhur per 

pjekje, salca sallate; Majonezë; Uthull; Keqap dhe Salcat (erëza); brum i ngrirë; parata të 

ngrira; akullore; ëmbëlsira frutash të ngrira; ëmbëlsira akulli; bukë; pasta; shurup i trashë; 

kripë; mustardë; miell i bërë nga drithërat; erëza. Pije ushqimore (me bazë drithëra dhe 

bimor);  sos i rodhuar nga  mishi i zier (Gravies); Çaj bimor; mjaltë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/835 

(220) 11/06/2021 

(731) DS GLOBAL INTERNATIONAL 

TRADE Shpk Rruga Nacionale, Metalurgji, 

Nr. i pasurisë 986, Elbasan Shqiperi, AL 

(591) E kaltert, e bardhe, e zezë dhe ngjyre 

hirri.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare;duhan;puro;paketa cigaresh;kuti cigaresh;kuti duhani;qese duhani;çibuk 

per duhan.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/836 

(220) 11/06/2021 

(731) DS GLOBAL INTERNATIONAL 

TRADE Shpk Rruga Nacionale, Metalurgji, 

Nr. i pasurisë 986, Elbasan Shqiperi, AL 

(540)   
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(591) E kuqe, e bardhe, e zezë, arri, dhe 

ngjyre hirri.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

     

 

(511) 34  Cigare;duhan;puro;paketa cigaresh;kuti cigaresh;kuti duhani;qese duhani;çibuk 

per duhan.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/837 

(220) 11/06/2021 

(731) DECORAZIONI RIVEDIL S.R.L. 

Of VIA PROVINCIALE SALICE-VEGLIE 

1 73015 SALICE SALENTINO (LE) - 

ITALY, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RIVEDIL 

 

 
     

 

(511) 2  Llake; Bojëra alumini; Preparate kundër ndryshkut; Bojëra kundër baktereve; 

Zbardhues [ngjyruesit ose bojëra]; Pastruesit Zbardhues; Ngjyrues; Prezervativët e drurit; 

Hollues për bojëra; Hollues për bojëra; Fiksues [llake]; Suvatues  me gëlqere; Prezervativët 

e drurit; Njolla druri; Bojë druri; Preparate mbrojtëse për metalet; Mordantë; Ngjyruesit e zi 

[ngjyruesit ose bojëra]; Pigmente; Smalt për pikturë; Bojëra dhe pastruesit; Hollues për 

bojëra; Agjentë lidhës për bojëra; Preparate kundër ndryshkut [për konservim]; Veshje 

(mbuluesit); Smalt [llake]; Shpërndarës ( baza për përgatitjen ngjyrosjes); Dheu siena; 

Ngjyra për dru. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/838 

(220) 11/06/2021 

(300) 302001179174  11/12/2020  DE 

(731) Green for Growth Fund, Southeast 

Europe S.A., SICAV-SIF 14, Boulevard 

Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg, LU 

(591) Kaltër, gjelbër, portokalli, e verdhë, e 

zezë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

(540)    
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(511) 16  materiali i shtypur; revista; botime periodike; botime të shtypura; materiale 

edukative dhe mësimore, përveç aparateve; artikuj shkrimi  

36  Çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të paluajtshme; sherbimet e 

investimeve dhe financimit; ngritja e financave; financimi, sigurimi dhe rregullimi i 

kredive; shërbimet e nënshkrimit; sherbimet e investimeve financiare dhe të menaxhimit 

financiar; shërbime të garancisë; shërbime të financave të korporatave; shërbimet e 

planifikimit financiar dhe të investimeve; shërbime këshillimi, konsulence, informacioni, 

ndihme, analize dhe vlerësimi në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; vlerësimi financiar; 

investimet e fondeve.  

41  Edukimi dhe udhëzimi; shërbime argëtimi; aktivitete kulturore; organizimi dhe mbajtja 

e kongreseve, konferencave, simpoziumeve, konventave, seminareve, kurseve të trajnimit, 

ngjarjeve edukative, punëtorive; organizimi dhe mbajtja e ekspozitave për qëllime 

argëtuese, kulturore ose arsimore; publikimi i librave të shtypur dhe elektronikë, revistave, 

revistave periodike dhe literaturës udhëzuese; shërbime botuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/839 

(220) 11/06/2021 

(300) 3020201179290  11/12/2020  DE 

(731) The European Fund for Southeast 

Europe S.A., SICAV-SIF 31, Z.A. 

Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxembourg, 

LU 

(591) Hiri, hiri e mbyllët, gjelbër, gjelbër e 

lehtë, kaltbër dhe kaltër embyllët 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Materiali i shtypur; revista; botime periodike; botime të shtypura; materiale 

edukative dhe mësimore, përveç aparateve; artikuj shkrimi  

36  Çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të paluajtshme; sherbimet e 

investimeve dhe financimit; ngritja e financave; financimi, sigurimi dhe rregullimi i 

kredive; shërbimet e nënshkrimit; sherbimet e investimeve financiare dhe të menaxhimit 

financiar; shërbime të garancisë; shërbime të financave të korporatave; shërbimet e 

planifikimit financiar dhe të investimeve; shërbime këshillimi, konsulence, informacioni, 

ndihme, analize dhe vlerësimi në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; vlerësimi financiar; 

investimet e fondeve.  

41  Edukimi dhe udhëzimi; shërbime argëtimi; aktivitete kulturore; organizimi dhe mbajtja 

e kongreseve, konferencave, simpoziumeve, konventave, seminareve, kurseve të trajnimit, 

ngjarjeve edukative, punëtorive; organizimi dhe mbajtja e ekspozitave për qëllime 

argëtuese, kulturore ose arsimore; publikimi i librave të shtypur dhe elektronikë, revistave, 

revistave periodike dhe literaturës udhëzuese; shërbime botuese.  
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(210) KS/M/ 2021/840 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234767  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/841 

(220) 11/06/2021 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh, zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/843 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234770  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   
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(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/844 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234771  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/845 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234772  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/846 

(220) 11/06/2021 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   
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(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/847 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234774  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/848 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234775  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  
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(210) KS/M/ 2021/849 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234758  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/850 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234759  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/851 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234760  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

108 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/852 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234761  20/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike. 

  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/853 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234762  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike. 
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(210) KS/M/ 2021/854 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234763  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/855 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234764  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/856 

(220) 11/06/2021 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   
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(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/857 

(220) 11/06/2021 

(300) 40-2020-0234766  22/12/2020  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/858 

(220) 11/06/2021 

(731) KAM DOO ul. Industriska BB 

1000 Skopje, MK   

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  Çmime të ulëta çdo ditë 

 

 
     

 

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

çmimit të kostos; hulumtim biznesi; shpërndarja e mostrave; prezantimi i mallrave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime eksport-importi dhe 

shërbime me shumicë dhe pakicë me: Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe 

sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; akuj të 

ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca 

(erëza); erëza; akull; përpunimi administrativ i urdhrave të blerjes; informacion dhe këshilla 

tregtare për konsumatorët [dyqan këshillash për konsumatorët]   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/859 

(220) 11/06/2021 

(731) Valon Osmani Walone Fashion Group 

Rruga “Vicianum” Nr. 3, Lagjja Arbëria, 

Prishtinë, 10000 , KS 

(526)  

(540)   
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(591) E zezë, bardhë dhe hiri  

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8, Prishtinë 
 

     

 

(511) 24  përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak. Tekstile 

dhe zëvendësime për tekstilet; liri (çarçaf) shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike. Kjo 

Klasë përfshin, në veçanti: liri shtëpiak, për shembull, mbulesa shtrati, shami jastëkësh, 

peshqirë tekstili; liri prej letre; çanta gjumi, astra çantash gjumi; rrjetat e mushkonjave.  

25  përfshin kryesisht veshje, këpucë dhe veshje koke për qeniet njerëzore. Kjo Klasë 

përfshin, në veçanti: -fustana, -pjesët e veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për 

shembull, manzheta, xhepa, rreshta të gatshëm, thembra dhe thembra, majat e kapakëve, 

kornizat e kapelës (skeletet); -veshje dhe këpucë për sporte, për shembull, doreza skive, 

single sportive, veshje çiklistësh, uniformë xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë 

gjimnastike, çizme skijimi; -kostumet e maskaradës; -veshje letre, kapele letre për t'u 

përdorur si veshje; -bibs, jo prej letre; -sheshet e xhepit; -mbushjet e këmbëve, jo të nxehta 

elektrike  

35  Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut;shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir;agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik;reklama direkte me postë;dhënja me qera e hapësirave 

reklamuese;demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi;Marrëdhëniet me 

Publikun;studimi i tregut;prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me 

pakicë;reklamimi përmes mediave elektronike dhe internetit;shërbime reklamuese, 

përfshirë shërbimet reklamuese për promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet 

reklamuese për promovimin e identitetit të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, 

përfshirë përmes mediave të shtypura, audio, video, dixhitale dhe në internet;informacion 

komercial dhe / ose reklamues, të siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik 

(Internet);shërbime informacioni reklamues në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave 

shtëpiake, në lidhje me furnizimin e produkteve, veshjeve;krijimin dhe azhurnimin e 

materialit reklamues;shpërndarja e materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, 

materiale të shtypura, mostra  
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(210) KS/M/ 2021/860 

(220) 14/06/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi      

Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  Büyükdere  

Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, Sariyer 

Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Tanflex 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/861 

(220) 14/06/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Fixdual 

 

 
     

 

(511) 5   Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/862 

(220) 14/06/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Tilanta 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2021/863 

(220) 14/06/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Fixhaler 

 

 
     

 

(511) 5   Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/864 

(220) 14/06/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Risonel 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e polipozës së hundës, inflamacionit të 

sinusëve (zgavrës së hundës dhe sinusëve paranasale) dhe alergjive të rhinitisit 

(inflamacion dhe enjëtje e mukozës së membranës së hundës)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/865 

(220) 14/06/2021 

(731) DELTA SECURITY SH.P.K. 

Rr. “Enver Maloku” nr.108, Prishtinë, KS 

(591) E Zezë; 

E Kuqe E Bardhë. 

(740)  AVOKAT AGON RRECAJ 

Rr. “Johan V. Hahn” nr. 33, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Instalimi dhe riparimi i alarmit kundër vjedhjes; instalimi dhe riparimi i alarmit 

kundër zjarrit; instalimi i shërbimeve komunale në vend punishte; instalimi, mirëmbajtja 
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dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; shtrirja e kabllos; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi 

i makinerive, instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve të zyrës; riparimi 

i aparatit fotografik; riparimi i linjave të energjisë; riparimi i bravave të sigurisë;- 

mirëmbajtje dhe riparimi i sefit (kasafortave); mirëmbajtje dhe riparim i dhomave të 

sigurisë; instalimi dhe riparimi i telefonit.  

38  Komunikime përmes telefonave celularë; komunikime përmes terminaleve 

kompjuterike komunikime përmes rrjeteve me fibra optike / komunikime përmes rrjeteve 

me fibra optike komunikime përmes telegrameve; komunikime përmes telefonit; 

Transmetimin i mesazheve dhe imazheve me përmes kompjuterit; transmetim pa tela 

(wireless).  

39  Transporti me makina të blinduara; transport i ruajtur i sendeve me vlerë.  

41  Shërbime mësimore / arsimore / shërbime udhëzuese.  

42  Programimi kompjuterik;këshillim për sigurinë kompjuteristike;këshillim për softuer 

kompjuterik;këshillim për teknologji të informacionit [TI];instalimi i softuerit 

kompjuterik;këshillim për siguri të internetit; mirëmbajtja e softuerit kompjuterik;këshillim 

teknologjik;këshillim për teknologjinë e telekomunikacionit;përditësimi i softuerit 

kompjuterik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/866 

(220) 14/06/2021 

(731) DELTA SECURITY SH.P.K. 

Rr. “Enver Maloku” nr.108, Prishtinë, KS 

(591) E Zezë; E Kuqe; E Hiri. 

(740)  AVOKAT AGON RRECAJ 

Rr. “Johan V. Hahn” nr. 33, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Instalimi dhe riparimi i alarmit kundër vjedhjes; instalimi dhe riparimi i alarmit 

kundër zjarrit; instalimi i shërbimeve komunale në vend punishte; instalimi, mirëmbajtja 

dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; shtrirja e kabllos;instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i 

makinerive; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve të zyrës; riparimi i 

aparatit fotografik; riparimi i linjave të energjisë; riparimi i bravave të sigurisë; mirëmbajtje 

dhe riparimi i sefit (kasafortave); mirëmbajtje dhe riparim i dhomave të sigurisë; instalimi 

dhe riparimi i telefonit.  

38  komunikime përmes telefonave celularë; komunikime përmes terminaleve kompjuterike 

komunikime përmes rrjeteve me fibra optike / komunikime përmes rrjeteve me fibra optike 

komunikime përmes telegrameve; komunikime përmes telefonit;Transmetimin i mesazheve 

dhe imazheve me përmes kompjuterit; transmetim pa tela (wireless).  

39  transporti me makina të blinduara;transport i ruajtur i sendeve me vlerë.  

41  shërbime mësimore / arsimore / shërbime udhëzuese.  

42   Programimi kompjuterik;këshillim për sigurinë kompjuteristike;këshillim për softuer 
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kompjuterik;këshillim për teknologji të informacionit [TI]; instalimi i softuerit kompjuterik; 

këshillim për siguri të internetit; mirëmbajtja e softuerit kompjuterik;këshillim teknologjik; 

këshillim për teknologjinë e telekomunikacionit; përditësimi i softuerit kompjuterik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/867 

(220) 14/06/2021 

(731) DELTA SECURITY SH.P.K. 

Rr. “Enver Maloku” nr.108, Prishtinë, KS 

(740)  AVOKAT AGON RRECAJ 

Rr. “Johan V. Hahn” nr. 33, Prishtinë 
 

(540)  DELTA SECURITY 

 

 
     

 

(511) 37  Instalimi dhe riparimi i alarmit kundër vjedhjes; instalimi dhe riparimi i alarmit 

kundër zjarrit; instalimi i shërbimeve komunale në vend punishte; instalimi, mirëmbajtja 

dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; shtrirja e kabllos; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi 

i makinerive; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve të zyrës; riparimi 

i aparatit fotografik; riparimi i linjave të energjisë; riparimi i bravave të 

sigurisë;mirëmbajtje dhe riparimi i sefit (kasafortave); mirëmbajtje dhe riparim i dhomave 

të sigurisë; instalimi dhe riparimi i telefonit.  

38   komunikime përmes telefonave celularë;komunikime përmes terminaleve kompjuterike 

komunikime përmes rrjeteve me fibra optike / komunikime përmes rrjeteve me fibra optike 

komunikime përmes telegrameve; komunikime përmes telefonit; Transmetimin i 

mesazheve dhe imazheve me përmes kompjuterit;transmetim pa tela (wireless).  

39  transporti me makina të blinduara; transport i ruajtur i sendeve me vlerë.  

41   shërbime mësimore / arsimore / shërbime udhëzuese.  

42   Programimi kompjuterik; këshillim për sigurinë kompjuteristike;këshillim për softuer 

kompjuterik; këshillim për teknologji të informacionit [TI];instalimi i softuerit 

kompjuterik;këshillim për siguri të internetit; mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; këshillim 

teknologjik;këshillim për teknologjinë e telekomunikacionit; përditësimi i softuerit 

kompjuterik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/868 

(220) 14/06/2021 

(731) Fresenius Kabi AG 

Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, 

Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, Prishtinë 
 

(540)  PRODAPT  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike në kontejnerë mjekësorë; Solucione shtesë farmaceutike 

për përdorim mjekësor.  

10  Kontejnerë mjekësorë për administrimin e preparateve farmaceutike; Instrumente, 

aparate, përshtatës, pjesë lidhëse për shpërndarjen, administrim e përgatitjeve 

farmaceutike..   
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(210) KS/M/ 2021/869 

(220) 14/06/2021 

(731) AGRO BLEND SHPK,  

Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë – 

Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr. 2, 

300 M para Urës së Draçit, Shqipëri, AL 

(591) E bardhe; Vishnje. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 30  Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; bukë; simite; preparate drithi; niseshte 

per ushqim; miell hikërror; miell misri; miell / vakt; petat me bazë mielli; miell arre; potato 

flour; miell soje; miell gruri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/870 

(220) 14/06/2021 

(731) Pomurske mlekarne d.d.,  

Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota,  

Slovenija, SI 

(591) E kaltert, e bardhe, e verdhe, dhe 

ngjyre portokalli.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Kikirikë, të përgatitur; albumine për qëllime gatimi; reçel; fruta të 

kristalizuara/fruta të ngrira; gjalpë kokosi; kumis (qumësht pele); lajthi, të përgatitura; 

marmeladë; pije qumështi, që mbizotëron qumështi; koktej me qumësht (milk shakes); 

produket qumështi; qumësht; fruta arore të sheqerosura; fruta, në kanaçe/fruta, të 

konservuara; fruta, të konservuara; tul frutash; çipse frutash; hirrë; krem [produkte 

qumështi]; qumësht soje; shllak embelsire; zhele (pelte) për ushqim.  

30  Simite; cikore (zevendesim kafeje); ëmbëlsira të vogla (petits fours); çokollatë; pije 

çokollate me qumësht; erëza; biskota/gurabija; kakao; pije të kakaos me qumësht; karamelë 

(ëmbëlsira)/karamelë (sheqerka); kafe; kafe e pa pjekur; aromatizues kafeje / aroma kafeje; 

kafe artficiale; pije kafeje me qumësht; fjolla misri / thekon misri; tërshërë e pabluar 

(ashpër); çipse [produkte drithërash]; ëmbëlsira bajame; paste bajamesh; marzipan; zhele 

(pelte) mbretërore; mjaltë; fjolla drithrash (muesli); pije me bazë çokollate; pije me bazë 

kafeje; pije me bazë çaji; kokoshka; praline; ushqim meze me bazë orizi; pudding; 
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aromatizues, përveç vajrave esenicale, për pije/aromatizues, përveç vajrave esenciale për 

pije; aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale/aromatizuesve të ushqimit, përveç 

vajrave esenciale; preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafesë; zhele (pelte) 

frutash [ëmbëlsira]; deserte mousses [ëmbëlsira]; ëmbëltues natyral; akullore; 

ëmbëlsira/ëmbëlsira sheqeri; përgatitje për rrahjen dhe ngurtësimin e kremit; ëmbëlsira të 

formëzuara (vaflly); aromatizues vanilje për qëllime gatimi/aromatizues vanilje për qëllime 

gatimi; agjentë lidhës për akullore; shufra drithërash me proteina të larta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/871 

(220) 14/06/2021 

(731) TEMPO ELEKTRONİK 

PROMOSYON SAAT VE İNŞAAT 

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Ziya Gökalp Mahallesi, Ikitelli Caddesi, 

Saraçlar Kooperatifi, 2. Blok, No:84-105-

107 Küçükçekmece - Istanbul / Turkey, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 9  Aparaturat dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për shkencore, detare, topografike, 

meteorologjike, industriale dhe qëllime laboratorike, termometra, jo për qëllime mjekësore, 

barometra, ampermetra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, 

teleskopë, periskopë, busulla drejtuese, tregues të shpejtësisë, aparate laboratorike, 

mikroskopë, syze zmadhuese, dylbi, fotografi, stufa dhe furra për eksperimente 

laboratorike; aparate për regjistrim, transmetim ose riprodhim të tinguj ose imazhe, kamera, 

kamera fotografike, aparate televizive, video regjistrues, CD dhe DVD player dhe 

regjistrues, MP3 player, kompjutera, kompjutera desktop, kompjutera tablet, gjurmues 

(regjistrues) të veshëm të aktiviteteve, mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhim të zërit ose imazheve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, telefona celularë, mbulesa për celularët, aparateve telefonike; printerë 

kompjuterikë, skanues [paisje per përpunimin e të dhënave], fotokopjues; bartës të të 

dhënave magnetike dhe optike dhe softuer kompjuterik dhe programe të regjistruara në to, 

botime elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, karta magnetike dhe optike të 

koduara; filma paraprakisht të filmuar; video muzikore të pararegjistruara; antena, antena 

satelitore, përforcues për antena, pjesë të mallrave te lartpërmendur; shpërndarës biletash, 

makina automatike të tregtisë (ATM); komponentët elektronikë të përdorur në pjesët 

elektronike të makinave dhe aparate, gjysmëpërçues, qarqe elektronike, qarqe të integruara, 

cipe [qarqe të integruara], dioda, tranzistorë [elektronike], koka magnetike për aparate 

elektronike, brava elektronike, fotoqeli, aparate për telekomandë për hapjen dhe mbylljen 

dyer, sensorë optikë; numeruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së konsumit, 

ndërprerësit automatik të kohës; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, 

jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje për të shpëtuar jetën; syze, syze dielli, lente optike 

dhe kutitë, kontejnerë, pjesët dhe përbërësit per ato; aparate dhe instrumente për përçimin, 
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transformimin, akumulimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, fisha elektrike, kutitë e 

bashkimit [elektriciteti], çelësat elektrikë, ndërprerësit e qarkut, siguresat, balansuesit e 

ndriçimit, kabllot e inicimit të baterisë, bordet e rrymave elektrike, rezistues elektrie, prizat 

elektrike, transformatorët [energjia elektrike], adaptorë elektrikë, karikues baterie, zile per 

dyer elektrike, kabllo elektrik dhe elektronik, bateri, akumulator elektrik; panele diellore 

për prodhimin e energjisë elektrike; alarme dhe alarme kundër vjedhjes, përveç atyre të 

automjeteve, zile elektrike; aparate dhe instrumente sinjalizimi, shenja ilumishente ose 

mekanike për përdorim në kominikacion; aparate për shuarjen e zjarrit, makina zjarrfikëse, 

zorre per shuarje zjarri dhe hundashka per zorre kunder zjarrit; aparate radari, sonarë, 

aparate dhe instrumente për shikim natës; magnet dekorativë; metronomet.  

14  Stoli; imitim stolish; ar; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; gji,pera per 

kravata; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; sahatë, orë dhe instrumente 

kronometrike; kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa oresh; statujë përkujtimore gota të bëra 

prej metali të çmuar; rruzare kishe (byzylik dore).  

35  Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi të ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qellime reklqmuese ose komerciale; dizenjimi i materialeve 

reklamuese; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; funksionet e zyrës; shërbime sekretarie; rregullimi i abonimeve në gazeta për 

të tjerët; përpilimi i statistikave; dhenije me qira e makinave për zyre; sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigjja telefonike për parapaguesit e 

padisponueshëm; menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; 

Kontabiliteti; shërbime këshillimi tregtar; rekrutimi i personelit, vendosja e personelit, 

agjencitë e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të 

personelit; ankandim; bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, i aparateve dhe pajisjeve 

matëse, përfshirë ato për qëllime shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale 

dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime mjekësore, barometra, ampermetra, voltmetra, 

higrometra, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopë, periskopë, busulla 

drejtuese, treguesit e shpejtësisë, aparatet laboratorike, mikroskopët, syze zmadhuese, 

dylbi, fotografi, stufa dhe furra për eksperimente laboratorike, aparate për regjistrim, 

transmetim ose riprodhim të zërit ose imazheve, kamera, aparate fotografike, aparate 

televizive, video regjistrues, aparate per CD dhe DVD dhe regjistrues, MP3 player, 

kompjutera, kompjutera desktop, kompjutera tablet, gjurmues (regjistrues) të aktiviteteve 

që vishen, mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate telekomunikuese, aparate për riprodhimin 

e zërit ose imazheve, pajisje periferike kompjuterike, telefona celularë, mbulesa për 

celularë, aparate telefonike, printera kompjuteri, skaner [pajisje per përpunimi i të 

dhënave], fotokopjuese, bartës të të dhënave magnetike dhe optike dhe softuer kompjuterik 

dhe programe të regjistruara në to, botime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistrueshme, karta magnetike dhe optike të koduara, filma paraprakisht të filmuar, video 

muzikore të pararegjistruara, antena, antena satelitore, përforcues për antena, pjesë të 

mallrat e lartpërmendura, shpërndarës të biletave, makina automatike të shitjes (ATM), 

përbërës elektronikë të përdorur në pjesët elektronike të makinave dhe aparateve, 

gjysmëpërçues, qarqe elektronike, qarqe të integruar, cipe [qarqe të integruara], dioda, 

tranzistorë [elektronikë], kokat magnetike për aparate elektronike, brava elektronike, 

fotoqeli, aparate për telekomandë për hapje dhe mbyllje dyert, sensorët optikë, numeruesit 

dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së konsumit, ndërprerës automatik të kohës, veshje 

për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje 
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shpëtuese, syze, syze dielli, lente optike dhe arka, kontejnerë, pjesë dhe përbërës të tyre, 

aparate dhe instrumente për përcjelljen, transformimin, akumulimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike, priza elektrike, kuti bashkimi [energji elektrike], çelësa elektrikë, qark 

ndërprerës, siguresa, balansues ndriçimi, kabllo e inicimit të baterisë, tabela qark elektrik, 

rezistues elektrike, priza elektrike, transformatorë [elektricitet], adaptorë elektrikë, karikues 

baterie, zile elektrike të dyerve, kabllo elektrik dhe elektronik, bateri, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellorë për prodhimin e energjisë elektrike, alarme dhe alarme kundër 

vjedhjes, përveç atyre për automjete, zile elektrike, aparate dhe instrumente sinjalizues, 

shenja ilumishente ose mekanike për përdorim të trafikut, aparate për shuarjen e zjarrit, 

makina zjarrfikëse, zorre per shuarje te zjarrit dhe hundashka për zorre per shuarje te zjarrit, 

aparate radari, sonare, aparate dhe instrumente të shikimit nate, magnet dekorativë, 

metronome, stoli, stoli ari, gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre, mansheta, gjilpera 

kravatë, statuja dhe figura prej metali të çmuar, sahate, orë dhe instrumente kronometrike, 

kronometrat dhe pjesët e tyre, rripa oresh, gota përkujtimore të statujave të bëra prej metali 

të çmuar, rruzare kishe (byzylik dore), duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë 

me lehtësi ato mallra; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, përmes katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive 

(tele shoping).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/872 

(220) 14/06/2021 

(731) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, 

INC. 4505 Emperor Blvd., 27703 Durham, 

NC, , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ORLADEYO 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike për trajtimin e angioedemës trashëguese.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/873 

(220) 14/06/2021 

(731) Marjan Ramaj Elektrostublla Sh.p.k. 

Rr. “Hoxhë Jonuzi” p.n, 61000 Viti, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E bardhë dhe e kuqe 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   
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(511) 6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre;materialet e ndërtimit të metaleve;ndërtesat 

e transportueshme prej metali;materialet e metaleve për gjurmët hekurudhore;kabllot jo-

elektrike dhe telat e metaleve të zakonshëm;hekurishte, sende të vogla metalike;tuba dhe 

tuba prej metali;safes;mallrat e metaleve të zakonshme që nuk përfshihen në klasa të tjera. 

Metale të zakonshme kryesisht të papërpunuara dhe pjesërisht të përpunuara, si dhe të 

thjeshta produktet e bëra prej tyre. 

Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti;- Merkuri, antimoni, metale alkaline dhe tokë alkaline - 

metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë   

9  Shkencore, detare, survejimi, fotografik, kinematografik, optik, peshon, matje, injalizimi, 

kontrolli (mbikëqyrja), aparatet dhe instrumentet për kursimin e jetës dhe 

mësimdhënien;aparateve dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, 

grumbullimin, rregullimin ose kontrollin elektricitet;aparate për regjistrim, transmetim ose 

riprodhim të tingujve ose imazheve;mbajtësit e të dhënave magnetike, disqet e 

regjistrimit;makineritë automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet me funksion të 

monedhës;regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuterët;aparat shuarjen e zjarrit. 

- aparatura dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë;- aparatura dhe 

instrumente për kontrollin e anijeve, të tilla si aparate dhe instrumente, për matjen dhe 

transmetimin e porosive;- aparatet dhe instrumentet e mëposhtme elektrike: 

mjete dhe aparate të caktuara elektrotermike, të tilla si pranga elektrik elektrik, banesë 

elektrike pranga të cilat, po të mos ishin elektrike, do t'i përkisnin klasës 8; aparatet dhe 

pajisjet të cilat, nëse jo elektrike, do të jenë të listuara në klasa të ndryshme, dmth. rroba 

elektrike të ndezur elektrikisht, çakmakë puro për automobila;- shiritat;- makineritë e 

zyrave të kartotekave;- aparate për amusje të përshtatura për përdorim vetëm me marrës 

televizivë;- të gjitha programet kompjuterike dhe softueri, pavarësisht nga media regjistrimi 

ose mjetet e shpërndarjen, që është, softueri i regjistruar në mediat magnetike ose të 

shkarkuar nga një telekomandë rrjet kompjuterik. 

- aparatet dhe instrumentet e mëposhtme elektrike: 

 aparatura elektromekanike për kuzhinë (grinders dhe miksera për ushqime, fruta 

presa, mullinj elektrikë, etj) dhe disa aparate dhe instrumente të tjera të shtyrë 

nga një motor elektrik, të gjitha që vijnë në klasën 7  brisqe elektrike dhe gërshërë 

(instrumente dore); furçat e dhëmbëve dhe krehërat elektrike; aparatet elektrike për 

ngrohjen e hapësirës ose për ngrohjen e lëngjeve, për gatim, ventilim, etj; orët dhe orët dhe 

instrumentet e tjerë kronometrikë;- orët e kontrollit   

11  Aparat për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, ujë 

furnizim dhe qëllime sanitare. 

- aparatet e kondicionimit të ajrit;- Bedwarmers, shishe me ujë të nxehtë, pans ngrohës, 

elektrike apo jo-elektrike;- jastekë të ndezur elektrikisht (bateri) dhe batanije, jo për qëllime 

mjekësore;- kazanët elektrikë;- enë kuzhine elektrike. 

Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti: 

- aparatet për prodhimin e avullit (pjesët e makinave)- veshje të nxehura elektrike   
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(210) KS/M/ 2021/874 

(220) 14/06/2021 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

idustrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53 71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" 

Kodra e Diellit Rr. 1 lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  TRYCCEF 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/875 

(220) 15/06/2021 

(731) SQM Europe N.V. Houtdok-

Noordkaai 25ª 2030 Antwerpen, BE 

(591) Gjelbër 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) 1  Kemikatet e përdorura në industri dhe shkencë, si dhe në mbarështimin e peshkut, 

bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; plehra; preparate fekonduese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/877 

(220) 15/06/2021 

(731) SQM Europe N.V. Houtdok-

Noordkaai 25ª 2030 Antwerpen, BE 

(591) Gjelbër, bardhë 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) 1  Kimikatet e përdorura në industri dhe shkencë, si dhe në mbarështimin e peshkut, 

bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; plehra; preparate fekonduese.  
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(210) KS/M/ 2021/878 

(220) 15/06/2021 

(731) MC2 Therapeutics A/S  

Agern Allé 24 - 26 DK-2970 Hørsholm, DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  WYNZORA 

 

 
     

 

(511) 3  “Kozmetikë, gjegjësisht preparate kozmetike për kujdes të lëkurës, hidratues, 

krema hidratuese, artikuj kozmetike, artikuj natyral kozmetike, artikuj organik kozmetike, 

krema trupi, kozmetikë jo-mjekësore.”  

5  “Preparate farmaceutike, gjegjësisht kremra farmaceutike, preparate farmaceutike, 

losione mjekësore për lëkurë.”  

44  “Shërbime mjekësore, gjegjësisht shërbime informimi lidhur me kujdesin shëndetësor, 

shërbime konsulence lidhur me kujdesin mjekësor, shëbrime mjekësore dhe të kujdesit 

shëndetësor, ofrime të informatave mjekësore në sektorin e kujdesit shëndetësor.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/879 

(220) 15/06/2021 

(731) Angjelin GJERGJI 

Hotel Privilege, Rruga Haxhi Dushku,  

Mjull-Bathore, Tirane, Shqiperi, AL 

(591) Kaltërt e mbylltë (teget), bardhë, krem 

dhe e zezë 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare, cigarilo, duhan, puro, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e 

duhanit (në qese, kuti dhe paketa), filtra, filtra cigaresh; letër cigaresh; letra si dhe çdo 

pajisje tjetër që shërben për prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, 

çakmak shkrepëse, duhan të përpunuar dhe të papërpunuar; produkte duhani; çakmakë; 

shkrepëse; artikuj duhanpirësish; llulla; burnot; duhan qe përtypet; kuti cigaresh dhe/ose 

purosh; pipa për mbajtjen e cigareve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/880 

(220) 15/06/2021 

(731) Angjelin GJERGJI Hotel Privilege, 

Rruga Haxhi Dushku, Mjull-Bathore,  

Tirane, Shqiperi, AL 

(540)  TOROBOSH 
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(591) Verdhë, bardhë, gjelbërt dhe kafe 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS 
 

     

 

(511) 34  Cigare, cigarilo, duhan, puro, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e 

duhanit (në qese, kuti dhe paketa), filtra, filtra cigaresh; letër cigaresh; letra si dhe çdo 

pajisje tjetër që shërben për prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, 

çakmak shkrepëse, duhan të përpunuar dhe të papërpunuar; produkte duhani; çakmakë; 

shkrepëse; artikuj duhanpirësish; llulla; burnot; duhan qe përtypet; kuti cigaresh dhe/ose 

purosh; pipa për mbajtjen e cigareve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/881 

(220) 15/06/2021 

(731) Angjelin GJERGJI Hotel Privilege, 

Rruga Haxhi Dushku, Mjull-Bathore,  

Tirane, Shqiperi, AL 

(591) Kaftë, e verdhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare, cigarilo, duhan, puro, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e 

duhanit (në qese, kuti dhe paketa), filtra, filtra cigaresh; letër cigaresh; letra si dhe çdo 

pajisje tjetër që shërben për prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, 

çakmak shkrepëse, duhan të përpunuar dhe të papërpunuar; produkte duhani; çakmakë; 

shkrepëse; artikuj duhanpirësish; llulla; burnot; duhan qe përtypet; kuti cigaresh dhe/ose 

purosh; pipa për mbajtjen e cigareve.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/882 

(220) 16/06/2021 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

(540)   
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Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 29  “Mish; mish i freskët gjedhi, mish derri; shpezë dhe kafshë gjahu; mishra (në 

përgjithësi pa dallim); mish të deleve; farëra, të përgatitura; farëra, të përgatitura; përgatitje 

të bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; supa dhe lëng mishi me eshtra, 

ekstrakte mishi; perime të prera; perime të para-copëtuara për sallata; qumësht soje; 

qumësht tërshëre; qumësht orizi; qumësht soje; qumësht orizi; qumësht bajamesh; qumësht 

kikiriku; qumësht kokosi; këpurdha dhe perime, të ziera; të ngrira; të thara apo të 

konzervuara; bishtajore të ziera, ngrira, të thara apo konzervuara; vajra; vaj ulliri, vaj ulliri 

virgjin dhe extra i virgjër, yndyrë ushqimi; peshk i freskët dhe i konzervuar; ushqim deti i 

freskët dhe i konzervuar si dhe molusqe; qumësht; djath, kremë, produkte bylmeti dhe 

produkte qumështi, gjalpë, jogurt; ëmbëlsirë të përgaditura nga produktet e qumshtit, jogurt 

që përmbanë fruta; marmeladë, reçel; kremë për lyerje më bazë qumshti apo djathi; mish; 

mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; vezë të zogjve 

dhe produkte të vezëve; gjëra ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për 

konsumim dhe/ose të ngrira me bazë të mishit, peshkut, djathit, mishrave të konzervuar; 

produkte ushqimore të përgaditura nga patatet; meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; 

gjëra ushqimore që përbëhen nga ushqime të gatshme për konsumim me bazë të proteinave 

bimore; gjëra ushqimore që përbëhen nga ushqimet e ngrira me bazë të proteinave bimore; 

meze e lehtë me bazë të proteinave bimore.”  

30  “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njëjtat; infuzione bimore; bukë dhe 

mallra nga buka e pjekur, torte të lehta me shije, shkopinjë buke të hollë, biskota të thata, 

pjekurina të lehta e të shijshme; fara drithërash të përpunuara; tharmë; pasta; pasta që 

përmbajnë mbushje, pasta që përmbajnë vezë, oriz; tarta [të ëmbëla dhe të shijshme]; dezert 

prej musi; akull; akullore,  jogurt i ngrirë dhe sherbete; ëmbëlsira të pjekura, ushqime të 

lehta dhe të ëmbla; biskota; brumë ëmbëlsire, çokolata dhe torte; kripë, mëlmesa, aroma 

dhe erëza, uthull balsamike, uthull; sheqer; ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe mbushje, 

mjaltë, karamele; kremë (ëmbëlsira), krem që shpërndahet i bërë nga çokolata; miell nga 

perimet; miell, çaj për infuzione bimore; infuzione bimore; infuzione, jo mjekësore; 

propolis për qëllime ushqimi; propolis.”  

31  “Fruta  dhe perime të freskëta; ushqim për kafshë, malt; produkte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (as e pregaditur apo e përpunuar), farëra, bimë natyrale 

dhe lule, lëvore e papërpunuar, dru i pasharruar, lule, të thara, për dekorim; gjëra ushqimore 

për kafshë; ushqim për zogjë; biskota për qenë; letër e mbuluar me rërë [shtrojë] për kafshë; 

ushqim për kafshë shtëpiake; produkte për shtrojat e kafshëve.”  

32  “Ujë; pije jo-alkoolike; aperitivë, jo-alkoolik; pije nga lëngje frutash; pije të lehta me 

pak kalori; pije me përmbajtje të vitaminave; pije nga frutat; pije të gazuara me aromë; 

birrë jo-alkoolike; birra; birra dhe produkte nga birra; nektar frutash, jo-alkoolik; limon i 

shtrydhur; preparate jo-alokholike për përgaditjen e pijeve; likere (preparate për përgaditje); 
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preparate për përgatitjen e ujit të gazuar; sirupe për pije; sidër (verë molle), jo-alkoholike; 

lëngje; lëngje perimesh [pije]; lëng domatesh [pije]; pije perimesh; pije nga hirra; pije me 

bazë soja, përpos zëvendësuesve të qumështit; pije me bazë orizi, përpos zëvendësuesve të 

qumështit; pije me bazë uji që përmbanë ekstrakte çaji; smudhiz (pije të sheshta pemësh.”  

33  “Pije alkoolike (përpos birrave); likuer; pije alkoolike nga frutat; kokteje; tretës (likerë 

dhe alkool); ekstrakte frutash, alkoolike; preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike; verë 

molle (cider); alkool dhe liker; verë.”  

35  “Reklamime; administrim biznesi; konsulencë dhe asistencë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; asistencë në komercializim të produkteve, brenda 

kornizës së kontratës për franshizë; konsulencë dhe asistencë në lidhje me organizimin dhe 

menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafiterive; konsulencë dhe 

asistencë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoraneve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online 

dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga 

distanca lidhur me plehun, shtrojën e punueshme të tokës dhe përgatitjeve të bimëve, 

preparateve për pastrim dhe kujdes për qëllime shtëpiake dhe për përdorim në dhoma dhe 

lavanderi; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online 

dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga 

distanca lidhur me produktet e higjienës personale, kozmetikën, parfumerinë; shitje me 

pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

mallrat e higjienës dhe sanitare, produktet dhe mallrat e kujdesit personal dhe të bukurisë; 

shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje 

përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur 

me kandelet dhe karburantët, produktet ushqimore, produktet dietale dhe ushqimet për 

foshnje; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe 

shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca 

lidhur me shtesat dietale dhe ushqimore, ruajtësit e ushqimit; shitje me pakicë apo me 

shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave 

elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me fletat e 

aluminit për ruajtjen e ushqimit, shtresa për mbështjelljen e ushqimit, enë për ruajtjen e 

ushqimit; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online 

dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga 

distanca lidhur me takëmet njëpërdorimshme dhe jo njëpërdorimshme, syzat dhe mallrat 

optike, bateritë dhe harduerit elektrik për telefona; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje 

me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha 

llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me kompjuterët, laptopët dhe pajisjet 

periferike lidhur me to; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, 

shitje online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive 

elektronike nga distanca lidhur me pajisjet shtëpiake, poçat e dritës, aparatet për ndriçim; 

shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje 

përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur 

me mallrat dhe pjesët për vetura, letrën e kuzhinës, shamitë e letrës, facoletat e letrës; shitje 

me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

facoletat e letrës, letrën e tualetit, peshqirët e letrës, letrën për pjekje; shitje me pakicë apo 
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me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave 

elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me torbat e letrës, 

mallrat njëpërdorishme të letrës, librat, revistat, mallrat e letrës absorbuese; shitje me 

pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

rekuizitat dhe pajisjet e zyrës, materialet për shkrim, materialet për paketim; shitje me 

pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

krevatët, jastekët, dyshekët, mallrat, mjete dhe veglat e kuzhinës dhe shtëpisë; shitje me 

pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

brushat, krehërit, shpuzat dhe mallrat e pastrimit për përdorim personal dhe jo personal; 

shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje 

përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur 

me tenxheret, pjatat dhe gotat njëpërdorimshe dhe jo një përdorimshe; shitje me pakicë apo 

me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave 

elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me tekstilet; shitje 

me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

mobiljet, çarçafët e shtëpisë, kuzhinës dhe banjos; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje 

me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha 

llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me veshjet, këpucët dhe mbulesat për 

kokë; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe 

shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca 

lidhur me aksesorët për veshje, mantelat, kinkalerinë; shitje me pakicë apo me shumicë, 

shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të 

gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me ushqimet, pemët dhe perimet e 

freskëta ose jo të freskëta, ushqimin, produktet e delikatesës; shitje me pakicë apo me 

shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave 

elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me me shujtat e 

përgatitura, mallrat e pjekura; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes 

postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive 

elektronike nga distanca lidhur me ëmbëlsirat, ëmbëlsuesit natyral ose jo natyral; shitje me 

pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

ushqimet organike, ushqimet për kafshë shtëpiake dhe ushqimet; shitje me pakicë apo me 

shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave 

elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me ujërat 

minerale, pijet; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje 

online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike 

nga distanca lidhur me birrat, pijët alkoolike dhe verërat.”  

43  “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; bare; kafeteri; restorane; piceri; bareve 

me ushqim të shpejtë; dyqanet e akulloreve.”  
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(210) KS/M/ 2021/883 

(220) 16/06/2021 

(731) OJQ “SHOQATA HARDHFEST” 

Rr. Hasan Prishtina, pn, Rahovec,, KS 

 
 

(540)  HARDHFEST 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës.  

41  Edukimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/884 

(220) 16/06/2021 

(731) OJQ “SHOQATA HARDHFEST” 

Rr. Hasan Prishtina, pn, Rahovec,, KS 

(591) E verdhe, e gjelbert , vjollce 

(740)  Avokat Samedin Cena 

Rr. “Nëna Terezë 30D, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës.  

41  Edukimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/885 

(220) 16/06/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh  dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse prej gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 
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rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit. 

   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/886 

(220) 17/06/2021 

(731) Velanis Kosova sh.a Rruga “Anton 

Çeta”, nr.5A, Objketi nr.21, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E gjelbërt sipas kodit: #299EAD  

E bardhë sipas kodit: #FFFFFF 

E Zezë sipas kodit: #1A1F22 

Rozë sipas kodit: #BE348B 

Sekondare 

E Kaltër sipas kodit: #1E6EAE 

E verdhë sipas kodit: #F8DA3D0 

(740)  Albinot Hamiti Rruga 19 Qershori, 

nr.3, Podujevë. 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 36  Bankim,e-Kuletë- sherbime të pagesave, transferime elektronike të fondeve, 

transferime elektronike te valutave virtuale,shkembime te valutave, shkëmbimi financiar i 

valutave virtuale; këstet e kredive,Kreditë [financimi], bankimi Online, procesimi i 

pagesave përmes kreditë kartelave; Procesimi i pagesave permes debit kartelave; Ofrimi i 

informacioneve financiare; Ofrimi i informacioneve financiare përmes faqës së 

internetit;Crowdfunding - Praktika e financimit të një projekti ose   sipërmarrjeje duke 

mbledhur shumë sasi të vogla parash nga një numër i madh njerëzish, zakonisht përmes 

internetit. Lëshimi i kreditë kartelave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/887 

(220) 17/06/2021 

(731) VINCI ENERGIES 280 rue du 8 mai 

1945 – 78360 MONTESSON-  

FRANCE, FR 

(591) Rozë, bardhë dhe kaltër 

(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) 7  Speed governors (Paisje për rregullimin e shpejtësisë për makinat), motorët dhe 

motocikletat; Alternatorë; Bobina; Kontrolle hidraulike për makineritë dhe motorët; 

Kontrolle pneumatike për makinat dhe motorët; Gjeneratorë aktualë; Gjeneratorë të rrymës 

emergjente; Prodhuesit e energjisë elektrike.  

9  Server cloud; Softuer i shkarkueshëm për cloud; Serverat e bazës së të dhënave 

kompjuterike; Program kompjuterik për sigurinë e rrjetit dhe pajisjes; Rrjetet e 

telekomunikacionit; Rrjete kompjuterike; Rrjetet e transmetimit të të dhënave; Programet 

kompjuterike për menaxhimin e rrjetit; Rrjeti kompjuterik dhe pajisjet e komunikimit të të 

dhënave; Softuer kompjuterik për aplikim dhe integrim të bazës së të dhënave; Regjistrimi i 

nënshtresave [magnetike]; Media magnetike e të dhënave; Kompjutera; Servera 

kompjuterik; Terminalet kompjuterikë; Modemët; Softuer aplikimi; Media të regjistruara; 

Media regjistruese; Aplikacione për zyre dhe biznes; Aplikacione në internet dhe softuer 

serverësh  

35  Menaxhimi i biznesit; Administrim biznesi; Shërbime të kompjuterizuara të 

menaxhimit të skedarëve; Menaxhimi dhe përpilimi i bazave të të dhënave të 

kompjuterizuara.  

36  Bankar; Menaxhimi Financiar; Shërbimet e financimit dhe fondeve; Financimi i 

kredisë; Kredi [financim]; Financimi i hipotekave dhe garancive; Sigurimi i lehtësirave të 

financimit të blerjes me qira; Financimi i marrjes së qirasë; Financimi i kredive, hipotekave 

dhe garancive; Sigurimi i shërbimeve financiare me anë të një rrjeti kompjuterik global ose 

internetit  

37  Instalimi i rrjeteve kompjuterike; Mirëmbajtja dhe riparimi i rrjeteve kompjuterike; 

Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i rrjetit kompjuterik dhe pajisjeve të teknologjisë së 

informacionit; Instalimi dhe mirëmbajtja e harduerit për rrjetet kompjuterike dhe aksesin në 

Internet;  

38  Shërbimet e telekomunikacionit; Sigurimi i pajisjeve telekomunikuese; Sigurimi i 

përdoruesve të palëve të treta në infrastrukturën e telekomunikacionit; Informacion në 

lidhje me telekomunikacionet; Komunikimi i të dhënave me anë të telekomunikacionit; 

Shërbimet e rrugëzimit dhe kryqëzimit të telekomunikacionit; Sigurimi dhe marrja me qira 

e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; Sigurimi i lidhjeve telekomunikuese për qendrat 

e të dhënave; Shërbime komunikimi përmes rrjeteve kompjuterike;  

Transmetimi i informacionit përmes rrjeteve kompjuterike; Sigurimi i qasjes në rrjetet 

kompjuterike; Sigurimi i qasjes në rrjetet globale kompjuterike dhe rrjetet e tjera 

kompjuterike; Sigurimi i lidhjeve telekomunikuese në një rrjet global kompjuterik; 

Shërbime të transmetimit të të dhënave ndërmjet sistemeve kompjuterike të rrjetit; Sigurimi 

i qasjes në bazat e të dhënave në rrjetet kompjuterike; Transferimi dhe shpërndarja e 

informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit 
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42  Kërkime shkencore; Sistemet e komunikimit; Shërbime të IT; Projektimi dhe zhvillimi i 

teknologjisë së re për të tjerët; Kërkime në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; 

Shërbime inxhinierike në lidhje me teknologjinë e informacionit; Shërbime këshillimi dhe 

informacioni në lidhje me arkitekturën dhe infrastrukturën e teknologjisë së informacionit; 

Krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe për të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë së informacionit]; Programimi kompjuterik për përpunimin e të 

dhënave dhe sistemet e komunikimit; Shërbime inxhinierike në fushën e teknologjisë së 

komunikimit; Kërkime në fushën e teknologjisë së komunikimit; Sigurimi i këshillimit 

teknik (këshillimit) në fushën e telekomunikacionit; Shërbime teknologjike shkencore; 

Shërbime inxhinierike; Shërbime të studimit teknik; Projektimi i softverit kompjuterik; 

Mirëmbajtja e softverit kompjuterik; Projektimi; Shërbime zhvillimore; Shërbime 

këshillimi në lidhje me kompjuterët; Shërbime kompjuterike për analizën e të dhënave; 

Shërbime të analizës teknike të të dhënave; Analiza e kërcënimit të sigurisë kompjuterike 

për mbrojtjen e të dhënave; Dekodimi i të dhënave; Pritja; Kodimi i të dhënave; Shërbime 

të ruajtjes së reve për të dhëna elektronike; Programimi i softverit operativ për hyrjen dhe 

përdorimin e një rrjeti kompjuterik cloud; Konsulencë në fushën e rrjeteve dhe 

aplikacioneve të llogaritjes në re; Informatikë në re; Sigurimi i sistemeve kompjuterike 

virtuale përmes llogaritjes në re; Shërbime të ruajtjes së reve për skedarë elektronikë; 

Sigurimi i pajisjeve të qendrës së të dhënave; Marrja me qira e programeve të sigurisë në 

Internet; Konsulencë për sigurinë kompjuterike; Shërbimet e monitorimit të sistemit të 

sigurisë kompjuterike; Shërbime autentikimi për sigurinë e kompjuterit; Projektimi dhe 

zhvillimi i sistemeve elektronike të sigurisë së të dhënave; Siguria e IT, mbrojtja dhe 

restaurimi; Ofrimi i shërbimeve të sigurisë për rrjetet kompjuterike, hyrja në kompjuter dhe 

transaksionet e kompjuterizuara; Mirëmbajtja e softverit kompjuterik në lidhje me sigurinë 

e kompjuterit dhe parandalimin e rreziqeve kompjuterike; Shërbime të sigurisë 

kompjuterike në natyrën e administrimit të çertifikatave dixhitale; Shërbime të sigurisë 

kompjuterike për mbrojtje nga aksesi i paligjshëm në rrjet; Shërbime të rrjetit kompjuterik; 

Projektimi dhe zhvillimi i rrjeteve kompjuterike; Shërbime konfigurimi të rrjetit 

kompjuterik; Shërbime konsulence në lidhje me rrjetet kompjuterike; Projektimi teknik dhe 

planifikimi i rrjeteve telekomunikuese; Projektimi dhe zhvillimi i softuerit operativ të rrjetit 

privat virtual (VPN); Dizajnimi dhe zhvillimi i softverit operativ për rrjetet kompjuterike 

dhe serverat; Zhvillimi i zgjidhjeve të aplikacioneve të programeve kompjuterikë; Shërbime 

inxhinierike për aplikime në sisteme kompjuterike të mëdha dhe të mesme 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/888 

(220) 17/06/2021 

(731) VINCI ENERGIES  

280 rue du 8 mai 1945 – 78360  

MONTESSON- FRANCE, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  AXIANS 

 

 
     

 

(511) 7  Speed governors (Paisje për rregullimin e shpejtësisë për makinat), motorët dhe 
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motocikletat; Alternatorë; Bobina; Kontrolle hidraulike për makineritë dhe motorët; 

Kontrolle pneumatike për makinat dhe motorët; Gjeneratorë aktualë; Gjeneratorë të rrymës 

emergjente; Prodhuesit e energjisë elektrike  

9  Server cloud; Softuer i shkarkueshëm për cloud; Serverat e bazës së të dhënave 

kompjuterike; Program kompjuterik për sigurinë e rrjetit dhe pajisjes; Rrjetet e 

telekomunikacionit; Rrjete kompjuterike; Rrjetet e transmetimit të të dhënave; Programet 

kompjuterike për menaxhimin e rrjetit; Rrjeti kompjuterik dhe pajisjet e komunikimit të të 

dhënave; Softuer kompjuterik për aplikim dhe integrim të bazës së të dhënave; Regjistrimi i 

nënshtresave [magnetike]; Media magnetike e të dhënave; Kompjutera; Servera 

kompjuterik; Terminalet kompjuterikë; Modemët; Softuer aplikimi; Media të regjistruara; 

Media regjistruese; Aplikacione për zyre dhe biznes; Aplikacione në internet dhe softuer 

serverësh  

35  Menaxhimi i biznesit; Administrim biznesi; Shërbime të kompjuterizuara të 

menaxhimit të skedarëve; Menaxhimi dhe përpilimi i bazave të të dhënave të 

kompjuterizuara.  

36  Bankar; Menaxhimi Financiar; Shërbimet e financimit dhe fondeve; Financimi i 

kredisë; Kredi [financim]; Financimi i hipotekave dhe garancive; Sigurimi i lehtësirave të 

financimit të blerjes me qira; Financimi i marrjes së qirasë; Financimi i kredive, hipotekave 

dhe garancive; Sigurimi i shërbimeve financiare me anë të një rrjeti kompjuterik global ose 

internetit  

37  Instalimi i rrjeteve kompjuterike; Mirëmbajtja dhe riparimi i rrjeteve kompjuterike; 

Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i rrjetit kompjuterik dhe pajisjeve të teknologjisë së 

informacionit; Instalimi dhe mirëmbajtja e harduerit për rrjetet kompjuterike dhe aksesin në 

Internet;  

38  Shërbimet e telekomunikacionit; Sigurimi i pajisjeve telekomunikuese; Sigurimi i 

përdoruesve të palëve të treta në infrastrukturën e telekomunikacionit; Informacion në 

lidhje me telekomunikacionet; Komunikimi i të dhënave me anë të telekomunikacionit; 

Shërbimet e rrugëzimit dhe kryqëzimit të telekomunikacionit; Sigurimi dhe marrja me qira 

e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; Sigurimi i lidhjeve telekomunikuese për qendrat 

e të dhënave; Shërbime komunikimi përmes rrjeteve kompjuterike;  

Transmetimi i informacionit përmes rrjeteve kompjuterike; Sigurimi i qasjes në rrjetet 

kompjuterike; Sigurimi i qasjes në rrjetet globale kompjuterike dhe rrjetet e tjera 

kompjuterike; Sigurimi i lidhjeve telekomunikuese në një rrjet global kompjuterik; 

Shërbime të transmetimit të të dhënave ndërmjet sistemeve kompjuterike të rrjetit; Sigurimi 

i qasjes në bazat e të dhënave në rrjetet kompjuterike; Transferimi dhe shpërndarja e 

informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit  

42  Kërkime shkencore; Sistemet e komunikimit; Shërbime të IT; Projektimi dhe zhvillimi i 

teknologjisë së re për të tjerët; Kërkime në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; 

Shërbime inxhinierike në lidhje me teknologjinë e informacionit; Shërbime këshillimi dhe 

informacioni në lidhje me arkitekturën dhe infrastrukturën e teknologjisë së informacionit; 

Krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe për të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë së informacionit]; Programimi kompjuterik për përpunimin e të 

dhënave dhe sistemet e komunikimit; Shërbime inxhinierike në fushën e teknologjisë së 

komunikimit; Kërkime në fushën e teknologjisë së komunikimit; Sigurimi i këshillimit 

teknik (këshillimit) në fushën e telekomunikacionit; Shërbime teknologjike shkencore; 

Shërbime inxhinierike; Shërbime të studimit teknik; Projektimi i softverit kompjuterik; 
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Mirëmbajtja e softverit kompjuterik; Projektimi; Shërbime zhvillimore; Shërbime 

këshillimi në lidhje me kompjuterët; Shërbime kompjuterike për analizën e të dhënave; 

Shërbime të analizës teknike të të dhënave; Analiza e kërcënimit të sigurisë kompjuterike 

për mbrojtjen e të dhënave; Dekodimi i të dhënave; Pritja; Kodimi i të dhënave; Shërbime 

të ruajtjes së reve për të dhëna elektronike; Programimi i softverit operativ për hyrjen dhe 

përdorimin e një rrjeti kompjuterik cloud; Konsulencë në fushën e rrjeteve dhe 

aplikacioneve të llogaritjes në re; Informatikë në re; Sigurimi i sistemeve kompjuterike 

virtuale përmes llogaritjes në re; Shërbime të ruajtjes së reve për skedarë elektronikë; 

Sigurimi i pajisjeve të qendrës së të dhënave; Marrja me qira e programeve të sigurisë në 

Internet; Konsulencë për sigurinë kompjuterike; Shërbimet e monitorimit të sistemit të 

sigurisë kompjuterike; Shërbime autentikimi për sigurinë e kompjuterit; Projektimi dhe 

zhvillimi i sistemeve elektronike të sigurisë së të dhënave; Siguria e IT, mbrojtja dhe 

restaurimi; Ofrimi i shërbimeve të sigurisë për rrjetet kompjuterike, hyrja në kompjuter dhe 

transaksionet e kompjuterizuara; Mirëmbajtja e softverit kompjuterik në lidhje me sigurinë 

e kompjuterit dhe parandalimin e rreziqeve kompjuterike; Shërbime të sigurisë 

kompjuterike në natyrën e administrimit të çertifikatave dixhitale; Shërbime të sigurisë 

kompjuterike për mbrojtje nga aksesi i paligjshëm në rrjet; Shërbime të rrjetit kompjuterik; 

Projektimi dhe zhvillimi i rrjeteve kompjuterike; Shërbime konfigurimi të rrjetit 

kompjuterik; Shërbime konsulence në lidhje me rrjetet kompjuterike; Projektimi teknik dhe 

planifikimi i rrjeteve telekomunikuese; Projektimi dhe zhvillimi i softuerit operativ të rrjetit 

privat virtual (VPN); Dizajnimi dhe zhvillimi i softverit operativ për rrjetet kompjuterike 

dhe serverat; Zhvillimi i zgjidhjeve të aplikacioneve të programeve kompjuterikë; Shërbime 

inxhinierike për aplikime në sisteme kompjuterike të mëdha dhe të mesme 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/889 

(220) 17/06/2021 

(731) ,,Coco Pearls Kosova,, sh.p.k 

Mitrovicë-Mbretresha Teutë, KS 

(591) E Zeze, E Kuqe 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri.  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; ndërtime të 

transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll joelektik 

dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba prej metali 

të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të papërfshira në 

klasa të tjera; minerale.  

19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  
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(210) KS/M/ 2021/891 

(220) 17/06/2021 

(731) Compagnie Générale des 

Etablissements Michelin, 23 place des 

Carmes Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, 

France, FR 

(591) E KUQE, E ZEZË, E BARDHË. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Goma pneumatike për rrotat e automjeteve; tuba të brendshëm për goma 

pneumatike; sipërfaqe shkelëse për ritrajtim të gomave; tanksi për automje që lëvizin me 

tanksi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/892 

(220) 18/06/2021 

(731) “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(591) Ngjyrë e bardhë, Blu e hapur, Blu e 

errët,  Gjelbërt, Tirkiz, Akuamarin, Zezë. 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.  

33  Pijet alkoholike përveç birrës.  
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(210) KS/M/ 2021/893 

(220) 18/06/2021 

(731) “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(591) Ngjyrë e bardhë, Blu, Gjelbërt, Tirkiz, 

Zezë. 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.  

33  Pijet alkoholike përveç birrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/894 

(220) 18/06/2021 

(731) “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(591) Ngjyrë e Zezë, Bardhë, Kuqe, Blu, 

Gjelbërt, Tirkiz, Kaltërt, Vjollcë, Portokall. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.  

33  Pijet alkoholike përveç birrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/895 

(220) 18/06/2021 

(731) J&B LIMITED 3rd floor, yam raj 

,Building,   Market Square, P.O. Box 3175, 

(540)   
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Road TOWN, TORTOLA, British Virgin 

Islands, VG 

(591) E bardhë, e zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 34  cigare; puro, pipa filter (për cigare), kavanoza duhani, çakmakë për duhanpirës, 

cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore, kuti (për cigare), 

barëra për tymosje, kuti (për puro), letër cigare, filtëra cigaresh, duhan, qese duhani, blloqe  

me letra të cigareve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/896 

(220) 21/06/2021 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ROLEX 

 

 
     

 

(511) 14  Artikujt e orës dhe përbërësve të orës, përkatësisht orët, orët e dorës, pjesët 

përbërëse për artikujt e orës dhe prodhimit të orëve dhe aksesorët për artikujt e orës dhe 

prodhimit të orës që nuk përfshihen në klasat e tjera, orët dhe instrumentet e tjerë 

kronometrikë, kronometrat, kronografët (orët dhe orët), rrathët e orës, rripat e orës, numrat 

(orë dhe prodhuesit e orës), kuti dhe mbështjellëse për orë, prodhuesit e orëve dhe 

bizhuteri, pjesët lëvizëse të orës dhe pjesët përbërëse të tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë 

gjysëm të çmuar; metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; kunjat (stoli).  

35  Prezantimi i artikujve horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë 

inteligjente në të gjitha mediat e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; reklama në 

internet; sigurimi i informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me artikuj 

horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish, orë inteligjente dhe artikuj për shitje në 

internet; shërbime me pakicë për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish 

dhe orë inteligjente përmes rrjeteve kompjuterike globale, katalogëve, postës dhe çdo mjeti 

tjetër elektronik; shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit; publicitet dhe 

shërbime promovuese; shpërndarja e materialit promovues; shërbime këshilluese për 

reklamim dhe marketing; shërbime këshilluese në lidhje me aktivitetet promovuese.  

37  Shërbime riparimi për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë 

inteligjente; shërbime të mirëmbajtjes për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj 

bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime lustrimi për artikuj horologjikë dhe kronometrikë 

dhe artikuj bizhuterish; shërbime të rregullimit të artikujve horologjikë dhe kronometrikë, 

artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime restaurimi për artikuj horologjikë dhe 

kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime të kontrollit teknik për 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

136 

 

artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; ofrimi i 

këshillave dhe informacioneve për të gjitha shërbimet e lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/897 

(220) 21/06/2021 

(731) Scotch & Soda B.V. Jacobus 

Spijkerdreef 20 2132 PZ Hoofddorp 

Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SCOTCH & SODA 

 

 
     

 

(511) 3  Sapunët; parfumeri, aromë për përdorim personal, vajra esencialë, kolonjë, ujë 

tualeti, aromë për dhoma, bimë të thata aromatike natyrale, spërkatje aromatike për 

dhomën; përhapës të kallamave të aromave të ajrit; kozmetikë, locione për flokë; xhel 

dushi, llak higjienik (pastrues) / llak dore, përgatitje për pastrimin e flokëve; detergjent 

lavanderie; preparate për pastrim; Spërkatës pëlhurash aromatike dhe liri  

9  Mbrojtëse (case) për telefona inteligjentë, celularë; mbrojtëse për tabletë dhe laptopë; 

Syze dhe syze dielli; produkte të syzeve të diellit, përkatësisht shiritat e kokës, mbajtëset e 

syzeve të diellit, kutitë e syzeve dhe kutitë e syzeve të diellit, kuti për prezantimin e syzeve, 

zinxhirët e syzeve dhe kordonët e syzeve, pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; 

maska mbrojtëse  

14  Mallra në metale të çmuar ose të veshura me to, përkatësisht unaza, gjerdanë, byzylykë, 

vathë, karfica, kunja, varëse, kopsa, lidhje manshetash, kapëse, kravata; bizhuteri 

kostumesh; bizhuteri të modës; instrumente horologjike dhe kronometrike, përkatësisht 

orët, kronometrat, orët.  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe mallra të bëra nga këto materiale, përkatësisht çanta 

lëkure dhe prej lëkure, zinxhirë çelësash prej lëkure dhe lëkure, kuleta, rripa; çanta, 

përkatësisht të gjitha çantat sportive për qëllime, çantat shkollore, çantat e librave, çantat e 

dorës, kthetrat dhe çantat e mesit; rripa beli prej lëkure, mbathje dhe çanta udhëtimi; cadra, 

ombrella.  

35  Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit, shërbimet e lartpërmendura të 

ofruara gjithashtu përmes mediave sociale; shërbimet e biznesit, përkatësisht administrimi i 

punëve të biznesit të ekskluziviteteve, shërbimet këshilluese në lidhje me reklamat për 

ekskluzivitetet dhe asistenca e biznesit në lidhje me krijimin dhe funksionimin e 

ekskluziviteteve; shërbime të tregtisë me pakicë në fushën e veshjeve dhe këpucëve, mallra 

në metale të çmuar dhe të veshura me to, instrumente horologjike dhe kronometrike, lëkurë 

dhe imitime lëkure, çanta, mbathje dhe çanta udhëtimi, çadra, ombrella. Shërbime të 

dyqaneve me pakicë në fushën e sapunëve, parfumerisë, vajrave thelbësorë, kozmetikës, 

locioneve të flokëve, këllëfë për telefona të mençur, telefona celularë, tableta dhe laptopë, 

metale të çmuar dhe lidhjet e tyre dhe mallrat e prodhuara dhe të veshura me to, domethënë 

unaza, broshe, rrathë, kopsa , zinxhirë dhe vathë, varëse dhe medalje, unaza bizhuterie, 

bizhuteri, gurë të çmuar, lëkurë dhe imitime prej lëkure dhe mallrash të bëra nga këto 

produkte, përkatësisht rripa, çanta, çanta shpine, bagazh, çanta udhëtimi, kuleta dhe çanta 

krahu për femra, lëkurë kafshe për përdorim industrial nga njerëzit, mbathje dhe çadra për 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

137 

 

udhëtim, shkopinj për cadra dhe për hecje, kamxhikë, parzmore dhe shalë; 

prezantime/shfaqje, ekspozimi dhe demonstrimi i mallrave të lartpërmendura për t'u 

mundësuar palëve të treta t'i shohin dhe blejnë ato përkatësisht shitjen me pakicë të rrobave 

dhe aksesorëve të modës përmes shërbimeve të dyqaneve me pakicë, me katalog, me porosi 

postare dhe me anë të telekomunikacionit, domethënë me anë të telefonit dhe me mjetet e 

një faqe në internet; shërbime biznesi në kontekstin e ekskluzivitetit dhe shfrytëzimit të 

bizneseve me pakicë në fushën e mallrave të lartpërmendura përkatësisht veshje dhe 

aksesorë të modës përkatësisht organizimi i biznesit, ekonomia e biznesit përkatësisht 

menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit, përkatësisht 

vlerësimet dhe vlerësimet e biznesit në çështjet e biznesit; reklamimi, promovimi dhe 

publiciteti, përkatësisht promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes shpërndarjes së 

kartave të zbritjes, promovimi i shitjes së mallrave dhe shërbimeve përmes një programi të 

besnikërisë së konsumatorit, promovimi i shitjes së mallrave dhe shërbimeve përmes 

konkurseve promovuese dhe shpërndarjes së materialit të shtypur përkatës; agjencitë e 

importit dhe eksportit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura ndër të tjera të ofruara përmes 

kanaleve elektronike, përkatësisht në Internet. Shërbime të dyqaneve me pakicë në fushën e 

syzeve dhe syzeve të diellit. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/898 

(220) 21/06/2021 

(731) Scotch & Soda B.V. Jacobus 

Spijkerdreef 20 2132 PZ Hoofddorp 

Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  AMSTERDAMS BLAUW 

 

 
     

 

(511) 26  Veshje, mbathje për këmbët (patike, sandale etj), mbulesa koke.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/899 

(220) 21/06/2021 

(731) Scotch & Soda B.V. Jacobus 

Spijkerdreef 20 2132 PZ Hoofddorp 

Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 3  Sapunët; parfumeri, aromë për përdorim personal, vajra esencialë, kolonjësc, ujë 

tualeti, aromë dhoma, potpuri, spërkatje aromatike të dhomës; përhapës të kallamave të 

aromave të ajrit; kozmetikë, locione për flokë; xhel dushi, llak higjienik (pastrues) / llak 

dore, përgatitje për pastrimin e flokëve; detergjent lavanderie; preparate për pastrim; 

Spërkatës pëlhurash aromatike dhe liri.  

9  Mbrojtëse (case) për telefona inteligjentë, celularë; mbrojtëse për tabletë dhe laptopë; 

Syze dhe syze dielli; produkte të syzeve të diellit, përkatësisht shiritat e kokës, mbajtëset e 

syzeve të diellit, kutitë e syzeve dhe kutitë e syzeve të diellit, kuti për prezantimin e syzeve, 

zinxhirët e syzeve dhe kordonët e syzeve, pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; 

maska mbrojtëse  

14  Mallra në metale të çmuar ose të veshura me to, përkatësisht unaza, gjerdanë, byzylykë, 

vathë, karfica, kunja, varëse, kopsa, lidhje manshetash, kapëse, kravata; bizhuteri 

kostumesh; bizhuteri të modës; instrumente horologjike dhe kronometrike, përkatësisht 

orët, kronometrat, orët.  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe mallra të bëra nga këto materiale, përkatësisht çanta 

lëkure dhe prej lëkure, zinxhirë çelësash prej lëkure dhe lëkure, kuleta, rripa; çanta, 

përkatësisht të gjitha çantat sportive për qëllime, çantat shkollore, çantat e librave, çantat e 

dorës, kthetrat dhe çantat e mesit; rripa beli prej lëkure, mbathje dhe çanta udhëtimi; cadra, 

ombrella.  

25  Veshje, mbathje për këmbë (sandale, patika, etj), mbulesa koke.  

35  Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit, shërbimet e lartpërmendura të 

ofruara gjithashtu përmes mediave sociale; shërbimet e biznesit, përkatësisht administrimi i 

punëve të biznesit të ekskluziviteteve, shërbimet këshilluese në lidhje me reklamat për 

ekskluzivitetet dhe asistenca e biznesit në lidhje me krijimin dhe funksionimin e 

ekskluziviteteve; shërbime të tregtisë me pakicë në fushën e veshjeve dhe këpucëve, mallra 

në metale të çmuar dhe të veshura me to, instrumente horologjike dhe kronometrike, lëkurë 

dhe imitime lëkure, çanta, mbathje dhe çanta udhëtimi, çadra, ombrella. Shërbime të 

dyqaneve me pakicë në fushën e sapunëve, parfumerisë, vajrave thelbësorë, kozmetikës, 

locioneve të flokëve, këllëfë për telefona të mençur, telefona celularë, tableta dhe laptopë, 

metale të çmuar dhe lidhjet e tyre dhe mallrat e prodhuara dhe të veshura me to, domethënë 

unaza, broshe, rrathë, kopsa , zinxhirë dhe vathë, varëse dhe medalje, unaza bizhuterie, 

bizhuteri, gurë të çmuar, lëkurë dhe imitime prej lëkure dhe mallrash të bëra nga këto 

produkte, përkatësisht rripa, çanta, çanta shpine, bagazh, çanta udhëtimi, kuleta dhe çanta 

krahu për femra, lëkurë kafshe për përdorim industrial nga njerëzit, mbathje dhe çadra për 

udhëtim, shkopinj për cadra dhe për hecje, kamxhikë, parzmore dhe shalë; 

prezantime/shfaqje, ekspozimi dhe demonstrimi i mallrave të lartpërmendura për t'u 

mundësuar palëve të treta t'i shohin dhe blejnë ato përkatësisht shitjen me pakicë të rrobave 

dhe aksesorëve të modës përmes shërbimeve të dyqaneve me pakicë, me katalog, me porosi 

postare dhe me anë të telekomunikacionit, domethënë me anë të telefonit dhe me mjetet e 

një faqe në internet; shërbime biznesi në kontekstin e ekskluzivitetit dhe shfrytëzimit të 

bizneseve me pakicë në fushën e mallrave të lartpërmendura përkatësisht veshje dhe 

aksesorë të modës përkatësisht organizimi i biznesit, ekonomia e biznesit përkatësisht 

menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit, përkatësisht 

vlerësimet dhe vlerësimet e biznesit në çështjet e biznesit; reklamimi, promovimi dhe 

publiciteti, përkatësisht promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes shpërndarjes së 

kartave të zbritjes, promovimi i shitjes së mallrave dhe shërbimeve përmes një programi të 
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besnikërisë së konsumatorit, promovimi i shitjes së mallrave dhe shërbimeve përmes 

konkurseve promovuese dhe shpërndarjes së materialit të shtypur përkatës; agjencitë e 

importit dhe eksportit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura ndër të tjera të ofruara përmes 

kanaleve elektronike, përkatësisht në Internet. Shërbime të dyqaneve me pakicë në fushën e 

syzeve dhe syzeve të diellit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/900 

(220) 21/06/2021 

(731) HELL ENERGY Magyarország Kft.  

H-1062, Budapest Andrássy út 126.  

HUNGARY, HU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj; Pije me aromë frutash; Pije të fortifikuara 

nga ushqimi; Esencat për prodhimin e pijeve; Ujëra me aromë; Birra; Ujë të gazuar; Ujë 

mineral [pije]; Ujëra [pije]; Pije me lëng frutash; Pije izotonike; Pije energjike; Lëngje 

perimesh [pije]; Pije te lehta; Pije te lehta me bazë frutash të aromatizuara me çaj; Pije sode 

joalkoolike të aromatizuara me çaj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/901 

(220) 21/06/2021 

(731) Posco International Corporation 

134, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, 

SEOUL, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Set-top kuti.  

11  Frigoriferë (ngrirës).  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

140 

 

 

(210) KS/M/ 2021/903 

(220) 22/06/2021 

(731) Adrian Sheremeti Rruga Musa Zajmi 

55/3 Gjakovë, 50,000 Kosovë, KS 

(591) E kaft, e kaft e qelt, e kaft e mbyllt. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(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/ 2021/904 

(220) 22/06/2021 

(300) 018441063  29/03/2021  EU 

(731) Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  GREENOVATION 

 

 
     

 

(511) 12  Automjetet motorike, pjesët dhe pjesët zëvendësuese të tyre, të përfshira në 

klasën 12.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/905 

(220) 22/06/2021 

(731) PEYBA GIDA TARIM TURİZM 

HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

(540)   
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Osman Yılmaz Mahallesi 639.Sokak 

No:19/1 Gebze Kocaeli, TURKEY, TR 

(591) e gjelbër, e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, 

gjalpë, kos, jogurt dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë në fije; tapiokë dhe sago; 

miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe pasta e torta; cokollatë; 

akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur 

pjekje; kripë, shtesa ushqimore sezonale për ti dhënë shije ushqimit, erëza, bimë të 

konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i ngrirë).  

35  Reklamimi; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës. 

bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, duke përjashtuar 

transportin e 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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/906 

(220) 22/06/2021 

(731) PEYBA GIDA TARIM TURİZM 

HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Osman Yılmaz Mahallesi 639.Sokak 

No:19/1 Gebze Kocaeli, TURKEY, TR 

(591) e gjelbër ; e gjerbër e lehtë; e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, 

gjalpë, kos, jogurt dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë në fije; tapiokë dhe sago; 

miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe pasta e torta; cokollatë; 

akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur 
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pjekje; kripë, shtesa ushqimore sezonale për ti dhënë shije ushqimit, erëza, bimë të 

konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i ngrirë).  

35  Reklamimi; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës. 

bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, duke përjashtuar 

transportin e 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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/907 

(220) 22/06/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/908 

(220) 23/06/2021 

(300) 90/650,280  16/04/2021  US 

(731) Ecolab USA Inc. 1 Ecolab Place 

Saint Paul, Minnesota 55102, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  WHERE HEALTH BEGINS 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate për trajtimin e ujit; kimikate të përdorura në bujqësi; detergjentë për 

përdorim industrial; kimikate industriale; përgatitje kimike për qëllime shkencore, përveç 

atyre për përdorim mjekësor ose veterinar; kimikate pastruese për ujë; preparate për zbutjen 

e ujit.    

3  Preparate pastrimi; preparate zbardhuese; gërryes; preparate kimike për pastrim për 

qëllime shtëpiake; lecka të ngopura me detergjent për pastrim; largues yndyre, përveç për 

përdorim në proceset e prodhimit; detergjentë, përveç atyre për përdorim në proceset e 

prodhimit dhe për qëllime mjekësore; preparate për pastrim kimik; preparate për lavanderi; 

preparate për zbardhjen e rrobave; niseshte rrobash; vajra për qëllime pastrimi; mbulesë 
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rëre; letër zmerile; solucion për fërkim; sapun; preparatet për zhbllokimin e tubave të 

kullimit; preparate për lustrim; ajër të konservuar nën presion për qëllime pastrimi dhe 

thithjes së pluhurit; detergjent lavanderie; lavanderi para-thithëse; çarçafë rrobash të 

ngopura me detergjent; preparate për heqjen e yndyrës, për përdorim shtëpiak; lëngje dhe 

pluhura gërryese për qëllime të përgjithshme; pastë gërryese; gërryes fleksibël; sapun 

industrial jo mjekues; sapun kundër djersitjes; sapun bar; agjentë pastrues kaustik për 

pastrimin e sipërfaqeve; përforcuesit e detergjentit që janë detergjent për lavanderi, për 

përdorim shtëpiak dhe industrial; preparatet e pastrimit për përdorim në bujqësi dhe 

blegtori; preparate pastruese në formë shkumash; tretës kundër yndyrës, përveç atyre për 

përdorim në proceset e prodhimit; pastrues automobilash; sapunë për duar jo mjekues.    

5  Dezinfektues; aditivë të ushqimit; sanitizues; preparate veterinare; preparate për 

pastrimin e ajrit; larës dore antibakteriale; sapun antibakterial; antiseptikë; preparate 

antiparazitare; preparate bakteriale për përdorim mjekësor dhe veterinar; biocidet; larës 

bagëtish; preparate kimike për trajtimin e mykut; preparate kimike për qëllime veterinare; 

sapun dezinfektues; germicide; insekticide; ushqim mjeksor për kafshë; sapun mjekësor; 

pastrues antiseptik; detergjentë mikrobvrasës; pesticide antibakteriale; detergjentë për 

qëllime mjekësore; preparate farmaceutike, përkatësisht tretësirë biocidike për thithka, 

preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës, preparate farmaceutike për trajtimin e 

çrregullimeve të lëkurës; preparate për e zhytjen e thithkave dhe larjen e gjirit për përdorim 

në industrinë e qumështit; preparate mjekësore, përkatësisht, dezinfektues për përdorim 

mjekësor, sprej antibakterial për të parandaluar sëmundjet; preparate veterinare, 

përkatësisht produktet anti-infektive për përdorim veterinar, sprej për të shmangur 

infeksionet, tretësirë mjekësore për thithka, tretësirë veterinare dhe sprej për dermatologjinë 

veterinare, preparatet bakteriale për përdorim veterinar, preparatet veterinare të përdorshme 

te kafshët për të shmangur infeksionin gjatë një ekzaminimi klinik; preparate sanitare për 

qëllime mjekësore; preparate për shkatërrimin e kafshëve të dëmshme; fungicide; 

përgatitjet për vrasjen e barërave të këqija.    

9  Softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistrueshëm për menaxhimin e projektit; 

softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistrueshëm për auditimin, simulimin, 

vlerësimin, monitorimin, menaxhimin dhe optimizimin e pastrimit dhe sanitizimit të 

mjediseve të përpunimit të ushqimit dhe pijeve; program kompjuterik i shkarkueshëm dhe i 

regjistrueshëm që lejon përdoruesit të marrin raporte, alarme dhe njoftime në lidhje me 

proceset bujqësore, hortikulturore, industriale dhe prodhuese dhe proceset e sigurisë 

ushqimore; program kompjuterik të shkarkueshëm dhe të regjistrueshëm që lejon 

përdoruesit të kryejnë, monitorojnë, menaxhojnë, ndjekin dhe analizojnë aktivitetet e 

biznesit, përkatësisht, softuerin për lokalizimin e dokumenteve; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm dhe i regjistrueshëm që lejon përdoruesit të kryejnë, monitorojnë, 

menaxhojnë, lokalizojnë dhe analizojnë aktivitetet e biznesit, përkatësisht, softuer për 

vlerësimin e rrezikut, analizën e biznesit dhe auditimin e praktikave të pastrimit, sanitizimit 

dhe të dezinfektimit.    

35  Shërbime këshillimi; auditimi i biznesit; konsulencë për menaxhim biznesi; hulumtim 

biznesi; promovimi i ndërgjegjësimit të publikut për çështjet sanitare, përfshirë higjienën e 

duarve dhe higjienën personale; analiza e të dhënave të biznesit në fushën e pastrimit, 

dezinfektimit dhe pastrimit gjithëpërfshirës; këshillim biznesi në lidhje me përdorimin 

efikas të materialeve në fushën e pastrimit, përkatësisht, këshillim në lidhje me përdorimin 

efikas të energjisë, ujit dhe preparatave për pastrim dhe sanitizim gjatë pastrimit për të 
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tjerët; shërbime të dyqaneve me pakicë në internet dhe shërbime të katalogut të porosive me 

postë që përmbajnë kimikate për trajtimin e ujit, kimikate të përdorura në bujqësi, 

detergjentë për përdorim industrial, preparate pastrimi, preparate zbardhuese, dezinfektues, 

aditivë ushqimi, sanitizues dhe preparate veterinare.   

41  Shërbime trajnimi; ofrimi i botimeve elektronike në internet, të pa shkarkueshme; 

shërbime mësimore; shërbime arsimore; shërbime udhëzimi; organizimi dhe drejtimi i 

punëtorive; sigurimin e programeve arsimore dhe trajnuese në lidhje me kimikatet e 

trajtimit të ujit, kimikatet e përdorura në bujqësi, detergjentët për përdorim industrial, 

preparatet pastruese, preparatet zbardhuese, dezinfektuesit, aditivët e ushqimit, sanitizuesit 

dhe preparatet veterinare; sigurimin e programeve arsimore dhe trajnuese në lidhje me 

dezinfektuesit dhe pastruesit, kontrollin dhe parandalimin e infeksionit, biosigurinë dhe 

protokollet dhe procedurat e dezinfektimit dhe pastrimit; shërbime trajnimi në lidhje me 

praktikat dhe procedurat efikase të larjes së enëve; shërbime trajnimi në lidhje me higjienën 

e duarve; shërbime arsimore, përkatësisht, mbajtja e klasave, konferencave, punëtorive, 

kurseve të çertifikimit, seminareve dhe trajnimeve në lidhje me sigurinë ushqimore, 

higjienën, sanitizimin dhe sigurinë e klientit për industrinë bujqësore dhe shpërndarjen e 

materialeve trajnuese në lidhje me to; shërbime arsimore, përkatësisht, mbajtja e klasave, 

seminareve dhe trajnimeve në fushën e pastrimit, dezinfektimit, sanitizimit, higjienës dhe 

kontrollit të infeksionit, zgjedhja dhe përdorimi i duhur i produkteve, pajisjeve dhe 

shërbimeve të pastrimit; shërbime trajnimi në fushën e pastrimit gjithëpërfshirës, 

dezinfektimit dhe sanitizimit për përpunimin e ushqimit, prodhimin e kafshëve dhe 

industritë e kopshtarisë; shërbime arsimore në fushën e pastrimit gjithëpërfshirës, 

dezinfektimit, sanitizimit dhe eliminimit të dëmtuesve për përpunimin e ushqimit, 

prodhimin e kafshëve dhe industritë e kopshtarisë  

42  Softueri si një shërbim që përmban softuer për menaxhimin e projektit; softueri si një 

shërbim që përmban softuer për auditimin, simulimin, vlerësimin, monitorimin, 

menaxhimin dhe optimizimin e pastrimit dhe sanitizimit të mjediseve të përpunimit të 

ushqimit dhe pijeve; shërbime të auditimit; kërkime kimike; kontrolli i cilësisë; konsulencë 

teknologjike; shërbime të auditimit të cilësisë së shërbimeve në fushën e pastrimit 

gjithëpërfshirës, dezinfektimit dhe sanitizimit për përpunimin e ushqimit, prodhimin e 

kafshëve dhe industritë e kopshtarisë; kryerjen e auditimeve të sigurisë ushqimore në 

industrinë e përpunimit të ushqimit; testimi i sigurisë ushqimore dhe konsultimi lidhur me 

to; softueri si një shërbim që përmban softuer që lejon përdoruesit të marrin raporte, alarme 

dhe njoftime në lidhje me proceset bujqësore, hortikulturore, industriale dhe prodhuese dhe 

proceset e sigurisë ushqimore; softueri si një shërbim që përmban softuer që lejon 

përdoruesit të kryejnë, monitorojnë, menaxhojnë, lokalizojnë dhe analizojnë aktivitetet e 

biznesit, përkatësisht, softuerin për lokalizimin e dokumenteve; softueri si një shërbim që 

përmban softuer që lejon përdoruesit të kryejnë, monitorojnë, menaxhojnë, lokalizojnë dhe 

analizojnë aktivitetet e biznesit, përkatësisht, softuerin për vlerësimin e rrezikut, analizën e 

biznesit dhe auditimin e pastrimit, sanitizimit dhe praktikave të dezinfektimit.   
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(210) KS/M/ 2021/910 

(220) 23/06/2021 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Prezantimi i artikujve horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë 

inteligjente në të gjitha mediat e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; reklama në 

internet; sigurimi i informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me artikuj 

horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish, orë inteligjente dhe artikuj për shitje në 

internet; shërbime me pakicë për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish 

dhe orë inteligjente përmes rrjeteve kompjuterike globale, katalogëve, postës dhe çdo mjeti 

tjetër elektronik; shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit; publicitet dhe 

shërbime promovuese; shpërndarja e materialit promovues; shërbime këshilluese për 

reklamim dhe marketing; shërbime këshilluese në lidhje me aktivitetet promovuese.  

37  Shërbime riparimi për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë 

inteligjente; shërbime të mirëmbajtjes për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj 

bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime lustrimi për artikuj horologjikë dhe kronometrikë 

dhe artikuj bizhuterish; shërbime të rregullimit të artikujve horologjikë dhe kronometrikë, 

artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime restaurimi për artikuj horologjikë dhe 

kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime të kontrollit teknik për 

artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; ofrimi i 

këshillave dhe informacioneve për të gjitha shërbimet e lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/911 

(220) 23/06/2021 

(731) Spacelabs Holdings, Inc. 

35301 SE Center Street, Snoqualmie, 

Washington 98065, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  SPACELABS 

 

 
     

 

(511) 12  Pajisjet elektronike për monitorimin e aktivitetit të brendshëm fiziologjik; Pajisjet 

mjekësore, kirurgjikale dhe diagnostikuese; pajisje elektronike mjekësore; pajisje 

monitorimi për qëllime mjekësore; pajisje mjekësore dhe kirurgjikale ultrazanore; pajisje 

mjekësore diagnostike, pajisje kardiake dhe pajisje të imazheve mjekësore dhe kirurgjikale. 
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(210) KS/M/ 2021/912 

(220) 23/06/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si,Gyeonggi-do, KR 

(591) Bardh  dhe zi 

 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse prej gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit. 

    
 
 

(210) KS/M/ 2021/913 

(220) 23/06/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si,Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh  dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse prej gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 
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automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit. 

    
 
 

(210) KS/M/ 2021/914 

(220) 23/06/2021 

(300) 18569/2020  26/12/2020  CH 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DOLCE GUSTO NEO 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate për ngrohje dhe gatim; aparate për ngrohjen e qumështit dhe për 

shkumëzimin e qumështit; aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta ose 

frigoriferike; makina elektrike për përgatitjen e të gjitha llojeve të pijeve të nxehta, të ftohta 

ose frigoriferike (përveç makinerive elektromekanike); makina elektrike për kafe, ibrik 

elektrike për kafe dhe zierës kafeje me filtrues; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; aparate elektrike për bërjen e çajit dhe kafesë; makina elektrike për 

përgatitjen e pijeve; komponentët që kanë të bëjnë mbushjen, gëzhojë (cartridges) dhe 

pjesët rezervë për këto makina. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/917 

(220) 24/06/2021 

(731) A. LOACKER - S.P.A. Via Gasters 3  

39054 Auna di Sotto, Renon (BZ), IT 

(591) E kuqe, e kalter, e gjelbert, e verdhe, e 

hiri dhe e bardhe 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira dhe bonbona, në veçanti vafer dhe biskota; çokollatë dhe produkte 

çokollate, në veçanti çokollatë me arra dhe bajame; preparatet e drithërave, në veçanti 

ushqime të lehta me bazë drithëra; kafe, çaj dhe kakao.  
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(210) KS/M/ 2021/918 

(220) 24/06/2021 

(731) OLGARLAR SPOR 

MALZEMELERİ TURİZM İLAN 

REKLAM AJANSLIĞI YAYINCILIK VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Ulus Mahallesi Öztopuz Cad. No:30 Ulus 

34340 Beşiktaş İstanbul TÜRKİYE, TR 

(591) E zezë dhe e kuqe 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, duke 

përjashtuar transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi 

ato mallra; Pajisjet teknologjike të veshjeve (orë inteligjente, shirita dore, pajisje të veshura 

me kokë). Veshje mbrojtëse, pajisje mbrojtëse dhe shpëtimi të jetës. Syzet, syzet e diellit 

dhe kutitë e tyre, kutitë, pjesët dhe aksesorët. Biçikletat dhe trupat (kornizat) e tyre, 

mbajtëset e dorës, parafango. Rafte çatie, transportues biçikletash dhe skish, shalë për 

automjete, karroca, karrige me rrota. Karrocat me rrota, karrocat e tregut, karrocat me një 

ose me shumë rrota, karrocat e tregut, transportuesit me rrota për mallrat shtëpiake. Artikujt 

prej stolive (përfshirë imitimet); ari, stoli, gurë të çmuar dhe bizhuteri të bëra prej tyre, 

mansheta, kunja dhe statuja, xhingël. Orët dhe kohëmatësit (kronometrat dhe pjesët e tyre, 

përfshirë brezat e orës). Trofetë e dhënë në gara të bëra prej metali të çmuar. Rruzaresh. 

Lëkurë dhe lëkurë të përpunuar ose të papërpunuar, lëkurë artificiale, lëkurë, lëkurë 

rreshtimi. Mallrat që nuk klasifikohen në klasa të tjera për bartje prej lëkure, imitime prej 

lëkure ose materiale të tjera, të krijuara për bartjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; 

çanta, kuleta, kuti dhe mbathje të bëra prej lëkure ose lëkure të trashë; valixhet, bagazhet 

[valixhet], valixhet; Çadra; çadra te mëdha dielli; çadra dielli; shkopinj për ecje, kamxhikë; 

lidhëse nga konopi – sigurie dhe për kafshe; shale për kuaj; shkelëse qe lidhen ne shalën e 

kuajve për ngritje - ngjitëse; rripa lëkure (shale). Veshje, përfshirë të brendshmet dhe 

veshjet e jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, shallë (veshje), 

shall (mbulesa trupi), shamia, shalle, rripa (veshje); Veshmbathje, këpucë, pantofla, 

sandale, mbulesa për koke, kapelë, kapele me strehë (kaqketa), bereta, kapele (mbulesa 

koke), kapele për koke. Lojëra dhe lodra. Lojërat e luajtura në sallë; mjete, makina dhe 

pajisje (përfshirë edhe monedhën) për lojëra që mund të lidhen dhe të luhen me një ekran 

ose monitor të jashtëm. Pajisje gjimnastike dhe sportive të përfshira në këtë klasë; mjete për 

peshkim, karrem artificial për peshk, kurthe për gjueti dhe peshkim. Shërbimet e montimit; 

(Shërbimet e specifikuara mund të sigurohen nga pakicë, dyqane me shumicë, media 

elektronike, katalog dhe metoda të tjera të ngjashme.) 
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(210) KS/M/ 2021/919 

(220) 24/06/2021 

(731) URSAPHARM Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Allergo-COMOD 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike në fushën e oftalmologjisë dhe rinologjisë; preparate 

mjekësore në fushën e oftalmologjisë dhe rinologjisë; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; suva; materiale për mbështjellje; materiale për ndalimin e dhëmbëve, dyllë 

dhëmbësh; dezinfektues; preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit; zgjidhje për lentet e 

kontaktit; zgjidhje për shpëlarjen e lenteve të kontaktit; dezinfektues për lentet e kontaktit; 

zgjidhje për lagështimin e lenteve të kontaktit; zgjidhje për neutralizimin e lenteve të 

kontaktit; pomada për sy; pika sysh; preparate oftalmologjike; sprej për hundë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura jo në fushën e imunoterapisë shkakësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/920 

(220) 24/06/2021 

(731) URSAPHARM Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  HYLO COMOD 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate mjekësore; preparate veterinare; preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dhe substanca dietike për qëllime mjekësore ose 

veterinare; formula (qumësht) për foshnje; suplemente dietike për njerëzit dhe kafshët; 

suva, materiale për mbështjellje; mbështjellëse, mjekësore; material për ndalimin e 

dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues; preparatet për asgjësimin e parazitëve; fungicide, 

herbicide; preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit; zgjidhje për lentet e kontaktit; 

zgjidhje për shpëlarjen e lenteve të kontaktit; dezinfektues për lentet e kontaktit; zgjidhje 

për lagështimin e lenteve të kontaktit; zgjidhje për neutralizimin e lenteve të kontaktit; 

kremra medicinale; kremra farmaceutike; pomadë oftalmologjike; pika sysh; preparate 

oftalmologjike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/921 

(220) 24/06/2021 

(300) 4751271  02/04/2021  FR 

(731) TotalEnergies SE 2 place Jean Millier 

La Défense 6 92400 Courbevoie France, FR 

(540)   
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(591) Portokalli, e Kuqe, Vjollcë, Kaltërt e 

errët, Kaltërt e lehtë, Jeshile dhe e Verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 1  Kimikatet e përdorura në industri, bujqësi, hortikulturë, pylltari dhe akuakulturë; 

plehrat dhe fertilizuesit; plastikë të papërpunuar në të gjitha format; ngjitës për përdorim në 

industri; petrokimikate dhe derivatet e tyre; polimere dhe aditivë kimikë në polimere; 

rrëshira artificiale dhe sintetike të papërpunuara; baltat e shpimit dhe aditivët kimikë për 

baltat e shpimit; tretës kimikë; litium; natriumi; hidrokarbure; hidrogjen; hidrokarbure dhe 

derivate të gazit natyror; metan; detergjentë për përdorim industrial; përgatitjet e yndyrosjes 

për përdorim në proceset e prodhimit; përgatitje kimike të kondensimit; shpërndarës të 

produkteve të naftës; produkte kimike për thithjen ose heqjen e të gjitha produkteve të 

naftës; lëngje dhe agjentë çlirimi; kimikate të përdorura për rafinimin e naftës; produkte 

kimike për trajtimin, pastrimin dhe dekontaminimin e gazrave; ure; produkte që rrjedhin 

nga ure dhe amoniak [produkte kimike]; produkte për trajtimin e ujit; aditivë kimikë për 

përdorim në industri; aditivë kimikë për karburant, lubrifikantë, lëndë djegëse, bitum dhe 

produkte të tjera të naftës; aditivë kimikë për insekticide, herbicide dhe fungicide; produkte 

antifriz dhe shkrirje; ftohës; lëngje hidraulike dhe lëngje transmetimi; lëngjet e frenave.  

2  Mastikë (rrëshirë natyrore); preparate kundër ndryshkut; preparate kundër korrozionit; 

ngjyrë për automjete motorike  

3  Përgatitjet pastruese, lustruese, grryese, zhveshëse dhe gërryese; përgatitjet për larjen dhe 

mirëmbajtjen e automjeteve; përgatitje për larjen dhe mirëmbajtjen e makinave dhe 

ndërtesave; heqës njollash; lëngje për pastrimin e xhamave.  

4  Naftë (e papërpunuar ose e rafinuar); energji elektrike në të gjitha format; karburantet; 

biokarburantet; karburantë dhe biokarburantë; naftë; gaz natyror dhe gazra nafte në të gjitha 

format; lubrifikantë, vajra industrial dhe yndyrna; vajra bazë; aditivë nafte të përdorur në 

industri; aditivë jo-kimikë për karburant, lubrifikantë, lëndë djegëse, bitum dhe produkte të 

tjera të naftës; aditivë jo-kimikë për insekticide, herbicide dhe fungicide; tretës të naftës.  

5  Përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve helmuese; insekticide, herbicide, fungicide, 

pesticide; preparate fitosanitare; dezinfektues; spërkatës aromatizues ajri.  

6  Kontejnerë dhe kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; priza metalike; cilindra 

metalikë, rezervuarë dhe kazan për gaz dhe produkte nafte; tubacione, tuba dhe tuba 

metalikë për transportin e gazit dhe produkteve të naftës.  

7  Aparate dhe instalime për prodhimin e energjisë; gjeneratorë të energjisë elektrike dhe 

gazit; turbinat e erës dhe pjesët e tyre; pjesë motorike; filtra motorik; makina për rafinimin 

e vajit; gjeneratorë të energjisë për automjete; shpërndarës të karburantit për stacionet e 

shërbimit; robotë industriale; aparate robotike të automatizuar kushtuar shërbimeve 

energjetike, mbrojtjes së mjedisit ose zhvillimit të qëndrueshëm  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, vezhguese, fotografike, optike, peshuese, matëse, 

sinjalizuese, kontrollues (mbikëqyrës) dhe aparate mesimi; aparate dhe instrumente për 

përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, akumulimin, rregullimin, kontrollimin dhe 

komandimin e energjisë elektrike; kanalet e energjisë elektrike dhe pajisjet për përcjelljen e 

energjisë elektrike (tela, kabllo) ;kolektorë elektrikë; instrumente matëse të energjisë 

elektrike; gazometra (instrumente matës); aparate dhe instrumente për monitorimin dhe 
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matjen e energjisë; aparate kontrolli dhe instrumente kontrolli për menaxhimin e energjisë; 

rregullatorët e energjisë; qeliza elektrike dhe bateri; qelizat e karburantit dhe bateritë; 

karikues për bateri dhe qeliza; aparate diellore dhe instalime për prodhimin e energjisë 

elektrike; qelizat fotovoltaike dhe modulet; panele diellore; akumulatorët për fuqinë 

fotovoltaike; aparate sigurie dhe automatizimi për ndërtesat dhe shtëpitë private; sisteme 

automatizimi në shtëpi; servera për automatizimin e shtëpisë; ndërruesit e frekuencës, 

konvertuesit e tensionit; akumulatorët elektrikë dhe aparatet për rimbushjen e 

akumulatorëve elektrikë; pajisje dhe veshje mbrojtëse dhe të sigurisë; trekëndëshat 

paralajmërues për automjetet e prishjes; syzet dhe kasat e syzeve; altoparlantë; pajisje për 

përpunimin e të dhënave; aplikacione softuerike dhe mobile; aparate diagnostikuese, jo për 

qëllime mjekësore; aparate dhe softuer për testimin dhe analizimin e naftës dhe produkteve 

kimike; karta elektronike dhe magnetike; transmetuesit, kartat dhe shënjat që lejojnë hyrjen 

në rrjetet rrugore ose të autostradave; radio për automjete; bateri për automjete; terminalet 

dhe stacionet për rimbushjen dhe furnizimin me energji të baterive dhe automjeteve.  

11  Instalime dhe aparate për ndriçimin, ngrohjen, gatimin, gjenerimin e avullit, tharjen, 

ftohjen dhe ajrosjen; instalime dhe aparate për shkatërrimin ose asgjësimin e mbeturinave; 

instalime dhe aparate për pastrimin, dekontaminimin, ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës; sensorë 

dhe kolektorë të energjisë diellore për ngrohje; instalime dhe aparate për trajtimin, 

shpërndarjen dhe furnizimin e gazit; instalime dhe aparate për shpërndarjen dhe trajtimin e 

ujit; pajisje shtesë për rregullimin dhe sigurinë për instalimet e ujit dhe gazit; kaldaja; 

llambat për ndriçim   

12  Automjetet; pjesë dhe pajisje për automjete; goma për rrota të automjeteve, xhama 

dielli për automjete, mbulesa ulesesh për automjete, zinxhirë gomash [pjesë të automjeteve 

tokësore], rripa sigurie, shtroje automjetesh në formë; drone  

14  Orë, artikuj horologjikë dhe instrumente kronometrikë.  

16  Lëndë e shtypur; artikuj shkrimi dhe kërkesa për zyre (përveç mobiljeve); broshura, 

revista, gazeta, prospekte, katalogë, udhëzues, libra; qese paketimi të bëra prej letre ose 

kartoni; kuti kartoni ose letre; ngjitës për artikuj shkrimi ose shtëpiak; materiale dhe 

mbështetje reklamuese në letër dhe promovuese; etiketat ngjitëse.  

17  Rrëshira gjysmë të gatshme artificiale dhe sintetike; polimere elastomere; filma polimer 

(përveç atyre për paketim ose ambalazh); gome sintetike; e papërpunuar dhe gjysëm të 

gatshëm; materiale plastike gjysëm të gatshme; paketim plastik, përkatësisht: çanta, thasë, 

film dhe çarçafë; tapa prej gome; produkte dhe materiale izoluese; vajra izolues dhe 

yndyrna; vulat dhe ngjitëset.  

18  Bagazhet, çantat dhe transportuesit e tjerë; ombrella, ombrella dielli.  

19  Materiale ndërtimi jo metalike; asfaltet, bitumi, tarët dhe derivatet e tyre; veshje 

bituminoze dhe lidhës për përdorim në ndërtimtari; struktura të transportueshme jometalike  

20  Kontejnerë dhe kontejnerë jo metalikë për ruajtje ose transport; kontejnerë ambalazhi 

prej plastike; priza jometalike   

21  Furça, krehra dhe sfungjer; artikuj pastrues   

25  Veshje, mbathje, mbulesa koke  

28  Lojëra; lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive.  

35  Shërbimet e reklamimit dhe promovimit të shitjeve; organizimi dhe menaxhimi i 

operacioneve tregtare për skemat e besnikërisë së klientëve; shërbime të kartës së 

besnikërisë; organizimi i ekspozitave ose ngjarjeve për qëllime komerciale ose reklamuese; 

sponsorizimi dhe patronazhi reklamues dhe tregtar; pajtim dhe shërbime të menaxhimit të 
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pajtimit (për palët e treta), për botime; administrim, faturim dhe shërbime të kontabilitetit 

në emër të palëve të treta; menaxhimi i biznesit në lidhje me blerjen, shitjen dhe furnizimin 

e energjisë dhe naftës, gazit dhe produkteve kimike; prokurimi i kontratave në emër të 

palëve të treta për blerjen dhe shitjen në fushën e energjisë; leximi i njehsorit të shërbimeve 

për qëllime faturimi; promovimi i mallrave në emër të palëve të treta të mundësuara nga të 

gjitha llojet e energjive; shërbimet këshilluese të biznesit dhe mbledhja e informacionit të 

biznesit në lidhje me konsumin e energjisë (përmirësimi dhe kontrolli i konsumit të 

energjisë); shërbime të menaxhimit të flotës së automjeteve; shërbimet e pajtimit automatik 

të mbledhjes së taksave; skedarët, bazat e të dhënave dhe shërbimet e menaxhimit të 

platformës së pritjes; menaxhim administrativ i blerjes së produkteve dhe / ose shërbimeve; 

shërbime me shumicë ose pakicë për naftë, gaz dhe produkte kimike; shërbime me pakicë 

të produkteve të mëposhtme: produkte automobilistikë (naftë dhe mirëmbajtje), pajisje 

automjetesh, produkte ushqimore dhe pije, artikuj gazete dhe të palëvizshme, libra dhe 

botime të ndryshme, produkte farmaceutike, produkte higjienike dhe parfume, produkte 

pastrimi shtëpiake, produkte audio dhe video, lodra, lule, veshje dhe këpucë, telefona 

celularë dhe aksesorë të tyre; lojëra llotarie  

36  Çështjet financiare dhe informacioni; shërbime bankare; financat dhe shërbimet e 

kreditit; shërbime sigurimi; ofrimin e shërbimeve të parapagimit dhe kartave të pagesës dhe 

karta të tjera për qëllime financiare dhe shërbime financiare në lidhje me to; transferimi 

elektronik i fondeve; këshilla financiare dhe informacione në fushën e energjisë; shërbime 

të rikuperimit të taksave në emër të palëve të treta; ndërmjetësimi i kredive të karbonit; 

sponsorizimi dhe patronazhi financiar; shërbime investimi të fondeve; blerja e zotërimeve 

në kompani ose firma të të gjitha llojeve, financiare, komerciale, industriale, investime ose 

pasuri të paluajtshme; kapital sipërmarrje, kapital privat dhe aktivitete të kapitalit 

zhvillimor në fushën e energjisë; konsulencë në çështjet e financimit të projekteve të 

energjisë; transaksione financiare në tregjet e shitjes me shumicë për energji, gaz, energji 

elektrike dhe naftë dhe produkte kimike; ndërmjetësim në fushën e energjisë; 

ndërmjetësimi i lëndëve të para.  

37  Shërbime për nxjerrjen e burimeve natyrore; shërbimet e karburantit dhe karburantit; 

stacionet e shërbimit të automjeteve; mirëmbajtja, larja dhe riparimi i automjeteve dhe 

pjesëve të automjeteve; shërbime për ndërrimin e vajit të automjeteve; ndihma në rast të 

prishjes (riparimit) të automjetit; lyerja, vajosja dhe rregullimi i motorit; inflacioni, riparimi 

dhe montimi i gomave; shërbime të ndërtimit, mirëmbajtjes dhe mirëmbajtjes së rrugëve; 

komisionimi, mirëmbajtja, zgjidhja e problemeve, riparimi i aparateve dhe instalimi i 

prodhimit, shpërndarjes dhe ruajtjes së energjisë; ndërtimi, mirëmbajtja dhe mirëmbajtja e 

rafinerive dhe strukturave për prodhimin, shpërndarjen dhe magazinimin e naftës, gazit dhe 

produkteve kimike; marrja me qira e litarëve dhe pajisjeve të shpimit; shpimi i puseve; 

ndërtimi, instalimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve, tubacioneve të naftës dhe gazit; 

rimbushja e baterive; rimbushja e automjeteve elektrike; instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja 

e instalimeve për furnizimin me energji elektrike dhe rimbushjen e baterive dhe 

automjeteve; instalimi i pajisjeve telefonike; instalimi, programimi dhe mirëmbajtja e 

sistemeve të automatizimit në shtëpi në fushën e energjisë.  

38  Shërbime telekomunikuese; shërbime mobile dhe telefonike; lidhja dhe sigurimi i 

aksesit në internet dhe qasja në shërbime të tjera globale të rrjeteve kompjuterike; 

transmetimi, transmetimi dhe shkëmbimi i informacionit dhe të dhënave, përmes internetit 

dhe me çdo mjet tele informatik; shërbime të mesazheve elektronike; sigurimi i aksesit në 
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platforma, blog dhe dhoma bisede në internet; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; 

teletransmetimi i informacionit dhe të dhënave për mirëmbajtjen e magazinimit ose 

shpërndarjes së gazit dhe energjisë elektrike  

39  Transporti, paketimi, distribuimi (shpërndarja), magazinimi, furnizimi i mallrave, 

përfshirë naftën, gazin dhe produktet kimike, si dhe të gjitha produktet e tregtuara në 

stacionet e shërbimit; transporti, shpërndarja (shpërndarja), ruajtja dhe furnizimi i energjisë 

në të gjitha format; informacion dhe këshilla në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; 

tërheqja, marrja me qira dhe sigurimi i përkohshëm i automjeteve; informacion mbi 

trafikun dhe transportin; shërbimet e lundrimit dhe vendndodhjes për automjetet.  

40  Prodhimi i të gjitha formave të energjive; transformimi dhe trajtimi i të gjitha 

materialeve për prodhimin e energjisë; shërbimet e përpunimit të elementeve natyrore 

(dielli, uji, era) në energji; trajtimi, riciklimi dhe asgjësimi i mbetjeve dhe lëndëve 

organike; rafinimi; shërbimet e pastrimit, dezinfektimit dhe ndotjes për ajrin, ujin dhe 

tokën; shërbimet e dekontaminimit, ndotjes dhe kanalizimit për instalimet industriale dhe 

vendet, pajisjet dhe aparatet në fushën e prodhimit të energjisë; informacion teknik dhe 

këshilla për të tjerët në lidhje me prodhimin e energjisë; marrja me qira e aparateve dhe 

instalimeve për gjenerimin e energjisë në të gjitha format dhe sigurimin e informacionit në 

lidhje me to; marrja me qira e aparateve dhe instalimeve të trajtimit kimik dhe sigurimi i 

informacionit në lidhje me to; përzierjen e lubrifikantëve për palët e treat.  

41  Arsimi; trajnimi; shërbime argëtimi; veprimtari sportive dhe kulturore; botimi i 

botimeve (përveç reklamave) në çfarëdo forme; organizimin dhe zhvillimin e garave, 

lotarive dhe garave sportive; organizimi dhe drejtimi i kollokiumeve, forumeve dhe 

seminareve, konferencave, kongreseve; shfaqje dhe prodhim filmash; organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; organizimi i fushatave informuese   

42  Analiza industriale dhe shërbime kërkimore; shërbime inxhinierike; shërbimet e 

kërkimit, kërkimit dhe kërkimit për industritë e naftës, gazit dhe minierave; testimi i pusit të 

vajit; komisioneve, studimeve dhe vlerësimeve të depozitave të naftës, gazit dhe minierave; 

ndihmë shkencore, teknologjike dhe teknike (inxhinierike) në fushën e energjisë; hartimin 

dhe zhvillimin e rrjeteve të shpërndarjes së energjisë; shërbimet arkitektonike dhe 

përpilimin e planeve për ndërtimin e instalimeve në fushën e energjisë dhe rafinimin; 

konsulencë teknike dhe studime të projekteve teknike në lidhje me prodhimin dhe 

shpërndarjen e energjisë; studimi, kërkimi dhe zhvillimi në fushën e energjisë dhe naftës, 

gazit dhe produkteve kimike, kërkime në fushën e mbrojtjes së mjedisit, trajtimit të 

mbeturinave dhe zhvillimit të qëndrueshëm; shërbime të analizës, diagnostikimit dhe 

testimit në fushën e energjisë; shërbime laboratorike, analitike, diagnostike dhe testuese për 

naftë, gaz dhe produkte kimike; shërbimet e auditimit dhe ekspertizës në lidhje me 

energjinë dhe konsumin e energjisë; kontrollin dhe auditimet e sigurisë dhe cilësisë; 

shërbime të asistencës teknike me çertifikim dhe aprovim; inspektimi teknik dhe vlerësimet 

(shërbimet inxhinierike) të instalimeve që veprojnë me ndihmën e energjisë të të gjitha 

llojeve; inspektimet teknike të automjeteve; leximi i njehsorit në distancë të konsumit të 

energjisë; hartimin dhe analizën e sistemeve kompjuterike; furnizimi i ofruesit të shërbimit 

të aplikimit [OSHA).  

43  Shërbime restoranti; restorante; kafeteri; shërbime hoteliere, akomodimi i përkohshëm 

dhe shërbimet e rezervimit të tyre.  

45  Shërbime të kontrollit të sigurisë për prodhimin, depozitimin, transformimin dhe 

shpërndarjen e pajisjeve të energjisë, ujit dhe naftës, gazit ose produkteve kimike, dhe 
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konsultimet në lidhje me to; licencimi, përfshirë licencimin e të drejtave të pronësisë 

intelektuale, teknologjive dhe koncepteve të ekskluzivitetit për palët e treta; shërbime të 

këshillimit të sigurisë në fushën e energjisë; këshilla ligjore dhe tatimore mbi kursimet e 

energjisë; shërbime të rrjeteve sociale në internet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/922 

(220) 24/06/2021 

(300) 4765720  11/05/2021  FR 

(731) TotalEnergies SE 2 place Jean Millier 

La Défense 6 92400 Courbevoie France, FR 

(591) Portokalli, e Kuqe, Vjollcë, Kaltërt e 

errët, Kaltërt e lehtë, Jeshile dhe e Verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet e përdorura në industri, bujqësi, hortikulturë, pylltari dhe 

akuakulturë;plehrat dhe fertilizuesit;plastikë të papërpunuar në të gjitha format;ngjitës për 

përdorim në industri;petrokimikate dhe derivatet e tyre;polimere dhe aditivë kimikë në 

polimere;rrëshira artificiale dhe sintetike të papërpunuara;baltat e shpimit dhe aditivët 

kimikë për baltat e shpimit;tretës 

kimikë;litium;natriumi;hidrokarbure;hidrogjen;hidrokarbure dhe derivate të gazit 

natyror;metan;detergjentë për përdorim industrial;përgatitjet e yndyrosjes për përdorim në 

proceset e prodhimit;përgatitje kimike të kondensimit;shpërndarës të produkteve të 

naftës;produkte kimike për thithjen ose heqjen e të gjitha produkteve të naftës;lëngje dhe 

agjentë çlirimi;kimikate të përdorura për rafinimin e naftës;produkte kimike për trajtimin, 

pastrimin dhe dekontaminimin e gazrave;ure;produkte që rrjedhin nga ure dhe amoniak 

[produkte kimike];produkte për trajtimin e ujit;aditivë kimikë për përdorim në 

industri;aditivë kimikë për karburant, lubrifikantë, lëndë djegëse, bitum dhe produkte të 

tjera të naftës;aditivë kimikë për insekticide, herbicide dhe fungicide;produkte antifriz dhe 

shkrirje;ftohës;lëngje hidraulike dhe lëngje transmetimi;lëngjet e frenave  

2  Mastikë (rrëshirë natyrore); preparate kundër ndryshkut; preparate kundër korrozionit; 

ngjyrë për automjete motorike  

3  Përgatitjet pastruese, lustruese, grryese, zhveshëse dhe gërryese; përgatitjet për larjen dhe 

mirëmbajtjen e automjeteve; përgatitje për larjen dhe mirëmbajtjen e makinave dhe 

ndërtesave; heqës njollash; lëngje për pastrimin e xhamave.  

4  Naftë (e papërpunuar ose e rafinuar); energji elektrike në të gjitha format; karburantet; 

biokarburantet; karburantë dhe biokarburantë; naftë; gaz natyror dhe gazra nafte në të gjitha 

format; lubrifikantë, vajra industrial dhe yndyrna; vajra bazë; aditivë nafte të përdorur në 

industri; aditivë jo-kimikë për karburant, lubrifikantë, lëndë djegëse, bitum dhe produkte të 

tjera të naftës; aditivë jo-kimikë për insekticide, herbicide dhe fungicide; tretës të naftës.  

5  Përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve helmuese; insekticide, herbicide, fungicide, 

pesticide; preparate fitosanitare; dezinfektues; spërkatës aromatizues ajri.  

6  Kontejnerë dhe kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; priza metalike; cilindra 
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metalikë, rezervuarë dhe kazan për gaz dhe produkte nafte; tubacione, tuba dhe tuba 

metalikë për transportin e gazit dhe produkteve të naftës  

7  Aparate dhe instalime për prodhimin e energjisë; gjeneratorë të energjisë elektrike dhe 

gazit; turbinat e erës dhe pjesët e tyre; pjesë motorike; filtra motorik; makina për rafinimin 

e vajit; gjeneratorë të energjisë për automjete; shpërndarës të karburantit për stacionet e 

shërbimit; robotë industriale; aparate robotike të automatizuar kushtuar shërbimeve 

energjetike, mbrojtjes së mjedisit ose zhvillimit të qëndrueshëm  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, vezhguese, fotografike, optike, peshuese, matëse, 

sinjalizuese, kontrollues (mbikëqyrës) dhe aparate mesimi; aparate dhe instrumente për 

përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, akumulimin, rregullimin, kontrollimin dhe 

komandimin e energjisë elektrike; kanalet e energjisë elektrike dhe pajisjet për përcjelljen e 

energjisë elektrike (tela, kabllo) ;kolektorë elektrikë; instrumente matëse të energjisë 

elektrike; gazometra (instrumente matës); aparate dhe instrumente për monitorimin dhe 

matjen e energjisë; aparate kontrolli dhe instrumente kontrolli për menaxhimin e energjisë; 

rregullatorët e energjisë; qeliza elektrike dhe bateri; qelizat e karburantit dhe bateritë; 

karikues për bateri dhe qeliza; aparate diellore dhe instalime për prodhimin e energjisë 

elektrike; qelizat fotovoltaike dhe modulet; panele diellore; akumulatorët për fuqinë 

fotovoltaike; aparate sigurie dhe automatizimi për ndërtesat dhe shtëpitë private; sisteme 

automatizimi në shtëpi; servera për automatizimin e shtëpisë; ndërruesit e frekuencës, 

konvertuesit e tensionit; akumulatorët elektrikë dhe aparatet për rimbushjen e 

akumulatorëve elektrikë; pajisje dhe veshje mbrojtëse dhe të sigurisë; trekëndëshat 

paralajmërues për automjetet e prishjes; syzet dhe kasat e syzeve; altoparlantë; pajisje për 

përpunimin e të dhënave; aplikacione softuerike dhe mobile; aparate diagnostikuese, jo për 

qëllime mjekësore; aparate dhe softuer për testimin dhe analizimin e naftës dhe produkteve 

kimike; karta elektronike dhe magnetike; transmetuesit, kartat dhe shënjat që lejojnë hyrjen 

në rrjetet rrugore ose të autostradave; radio për automjete; bateri për automjete; terminalet 

dhe stacionet për rimbushjen dhe furnizimin me energji të baterive dhe automjeteve.  

11  Instalime dhe aparate për ndriçimin, ngrohjen, gatimin, gjenerimin e avullit, tharjen, 

ftohjen dhe ajrosjen; instalime dhe aparate për shkatërrimin ose asgjësimin e mbeturinave; 

instalime dhe aparate për pastrimin, dekontaminimin, ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës; sensorë 

dhe kolektorë të energjisë diellore për ngrohje; instalime dhe aparate për trajtimin, 

shpërndarjen dhe furnizimin e gazit; instalime dhe aparate për shpërndarjen dhe trajtimin e 

ujit; pajisje shtesë për rregullimin dhe sigurinë për instalimet e ujit dhe gazit; kaldaja; 

llambat për ndriçim   

12  Automjetet; pjesë dhe pajisje për automjete; goma për rrota të automjeteve, xhama 

dielli për automjete, mbulesa ulesesh për automjete, zinxhirë gomash [pjesë të automjeteve 

tokësore], rripa sigurie, shtroje automjetesh në formë; drone  

14  Orë, artikuj horologjikë dhe instrumente kronometrikë.  

16  Lëndë e shtypur; artikuj shkrimi dhe kërkesa për zyre (përveç mobiljeve); broshura, 

revista, gazeta, prospekte, katalogë, udhëzues, libra; qese paketimi të bëra prej letre ose 

kartoni; kuti kartoni ose letre; ngjitës për artikuj shkrimi ose shtëpiak; materiale dhe 

mbështetje reklamuese në letër dhe promovuese; etiketat ngjitëse.  

17  Rrëshira gjysmë të gatshme artificiale dhe sintetike; polimere elastomere; filma polimer 

(përveç atyre për paketim ose ambalazh); gome sintetike; e papërpunuar dhe gjysëm të 

gatshëm; materiale plastike gjysëm të gatshme; paketim plastik, përkatësisht: çanta, thasë, 

film dhe çarçafë; tapa prej gome; produkte dhe materiale izoluese; vajra izolues dhe 
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yndyrna; vulat dhe ngjitëset.  

18  Bagazhet, çantat dhe transportuesit e tjerë; ombrella, ombrella dielli.  

19  Materiale ndërtimi jo metalike;asfaltet, bitumi, tarët dhe derivatet e tyre;veshje 

bituminoze dhe lidhës për përdorim në ndërtimtari;struktura të transportueshme jometalike  

20  Kontejnerë dhe kontejnerë jo metalikë për ruajtje ose transport; kontejnerë ambalazhi 

prej plastike; priza jometalike   

21  Furça, krehra dhe sfungjer; artikuj pastrues   

25  Veshje, mbathje, mbulesa koke  

28  Lojëra; lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive.  

35  Shërbimet e reklamimit dhe promovimit të shitjeve; organizimi dhe menaxhimi i 

operacioneve tregtare për skemat e besnikërisë së klientëve; shërbime të kartës së 

besnikërisë; organizimi i ekspozitave ose ngjarjeve për qëllime komerciale ose reklamuese; 

sponsorizimi dhe patronazhi reklamues dhe tregtar; pajtim dhe shërbime të menaxhimit të 

pajtimit (për palët e treta), për botime; administrim, faturim dhe shërbime të kontabilitetit 

në emër të palëve të treta; menaxhimi i biznesit në lidhje me blerjen, shitjen dhe furnizimin 

e energjisë dhe naftës, gazit dhe produkteve kimike; prokurimi i kontratave në emër të 

palëve të treta për blerjen dhe shitjen në fushën e energjisë; leximi i njehsorit të shërbimeve 

për qëllime faturimi; promovimi i mallrave në emër të palëve të treta të mundësuara nga të 

gjitha llojet e energjive; shërbimet këshilluese të biznesit dhe mbledhja e informacionit të 

biznesit në lidhje me konsumin e energjisë (përmirësimi dhe kontrolli i konsumit të 

energjisë); shërbime të menaxhimit të flotës së automjeteve; shërbimet e pajtimit automatik 

të mbledhjes së taksave; skedarët, bazat e të dhënave dhe shërbimet e menaxhimit të 

platformës së pritjes; menaxhim administrativ i blerjes së produkteve dhe / ose shërbimeve; 

shërbime me shumicë ose pakicë për naftë, gaz dhe produkte kimike; shërbime me pakicë 

të produkteve të mëposhtme: produkte automobilistikë (naftë dhe mirëmbajtje), pajisje 

automjetesh, produkte ushqimore dhe pije, artikuj gazete dhe të palëvizshme, libra dhe 

botime të ndryshme, produkte farmaceutike, produkte higjienike dhe parfume, produkte 

pastrimi shtëpiake, produkte audio dhe video, lodra, lule, veshje dhe këpucë, telefona 

celularë dhe aksesorë të tyre; lojëra llotarie  

36  Çështjet financiare dhe informacioni; shërbime bankare; financat dhe shërbimet e 

kreditit; shërbime sigurimi; ofrimin e shërbimeve të parapagimit dhe kartave të pagesës dhe 

karta të tjera për qëllime financiare dhe shërbime financiare në lidhje me to; transferimi 

elektronik i fondeve; këshilla financiare dhe informacione në fushën e energjisë; shërbime 

të rikuperimit të taksave në emër të palëve të treta; ndërmjetësimi i kredive të karbonit; 

sponsorizimi dhe patronazhi financiar; shërbime investimi të fondeve; blerja e zotërimeve 

në kompani ose firma të të gjitha llojeve, financiare, komerciale, industriale, investime ose 

pasuri të paluajtshme; kapital sipërmarrje, kapital privat dhe aktivitete të kapitalit 

zhvillimor në fushën e energjisë; konsulencë në çështjet e financimit të projekteve të 

energjisë; transaksione financiare në tregjet e shitjes me shumicë për energji, gaz, energji 

elektrike dhe naftë dhe produkte kimike; ndërmjetësim në fushën e energjisë; 

ndërmjetësimi i lëndëve të para.  

37  Shërbime për nxjerrjen e burimeve natyrore; shërbimet e karburantit dhe karburantit; 

stacionet e shërbimit të automjeteve; mirëmbajtja, larja dhe riparimi i automjeteve dhe 

pjesëve të automjeteve; shërbime për ndërrimin e vajit të automjeteve; ndihma në rast të 

prishjes (riparimit) të automjetit; lyerja, vajosja dhe rregullimi i motorit; inflacioni, riparimi 

dhe montimi i gomave; shërbime të ndërtimit, mirëmbajtjes dhe mirëmbajtjes së rrugëve; 
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komisionimi, mirëmbajtja, zgjidhja e problemeve, riparimi i aparateve dhe instalimi i 

prodhimit, shpërndarjes dhe ruajtjes së energjisë; ndërtimi, mirëmbajtja dhe mirëmbajtja e 

rafinerive dhe strukturave për prodhimin, shpërndarjen dhe magazinimin e naftës, gazit dhe 

produkteve kimike; marrja me qira e litarëve dhe pajisjeve të shpimit; shpimi i puseve; 

ndërtimi, instalimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve, tubacioneve të naftës dhe gazit; 

rimbushja e baterive; rimbushja e automjeteve elektrike; instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja 

e instalimeve për furnizimin me energji elektrike dhe rimbushjen e baterive dhe 

automjeteve; instalimi i pajisjeve telefonike; instalimi, programimi dhe mirëmbajtja e 

sistemeve të automatizimit në shtëpi në fushën e energjisë.  

38  Shërbime telekomunikuese; shërbime mobile dhe telefonike; lidhja dhe sigurimi i 

aksesit në internet dhe qasja në shërbime të tjera globale të rrjeteve kompjuterike; 

transmetimi, transmetimi dhe shkëmbimi i informacionit dhe të dhënave, përmes internetit 

dhe me çdo mjet tele informatik; shërbime të mesazheve elektronike; sigurimi i aksesit në 

platforma, blog dhe dhoma bisede në internet; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; 

teletransmetimi i informacionit dhe të dhënave për mirëmbajtjen e magazinimit ose 

shpërndarjes së gazit dhe energjisë elektrike.  

39  Transporti, paketimi, distribuimi (shpërndarja), magazinimi, furnizimi i mallrave, 

përfshirë naftën, gazin dhe produktet kimike, si dhe të gjitha produktet e tregtuara në 

stacionet e shërbimit; transporti, shpërndarja (shpërndarja), ruajtja dhe furnizimi i energjisë 

në të gjitha format; informacion dhe këshilla në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; 

tërheqja, marrja me qira dhe sigurimi i përkohshëm i automjeteve; informacion mbi 

trafikun dhe transportin; shërbimet e lundrimit dhe vendndodhjes për automjetet.  

40  Prodhimi i të gjitha formave të energjive; transformimi dhe trajtimi i të gjitha 

materialeve për prodhimin e energjisë; shërbimet e përpunimit të elementeve natyrore 

(dielli, uji, era) në energji; trajtimi, riciklimi dhe asgjësimi i mbetjeve dhe lëndëve 

organike; rafinimi; shërbimet e pastrimit, dezinfektimit dhe ndotjes për ajrin, ujin dhe 

tokën; shërbimet e dekontaminimit, ndotjes dhe kanalizimit për instalimet industriale dhe 

vendet, pajisjet dhe aparatet në fushën e prodhimit të energjisë; informacion teknik dhe 

këshilla për të tjerët në lidhje me prodhimin e energjisë; marrja me qira e aparateve dhe 

instalimeve për gjenerimin e energjisë në të gjitha format dhe sigurimin e informacionit në 

lidhje me to; marrja me qira e aparateve dhe instalimeve të trajtimit kimik dhe sigurimi i 

informacionit në lidhje me to; përzierjen e lubrifikantëve për palët e treat  

41  Arsimi; trajnimi; shërbime argëtimi; veprimtari sportive dhe kulturore; botimi i 

botimeve (përveç reklamave) në çfarëdo forme; organizimin dhe zhvillimin e garave, 

lotarive dhe garave sportive; organizimi dhe drejtimi i kollokiumeve, forumeve dhe 

seminareve, konferencave, kongreseve; shfaqje dhe prodhim filmash; organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; organizimi i fushatave informuese  

42  Analiza industriale dhe shërbime kërkimore; shërbime inxhinierike; shërbimet e 

kërkimit, kërkimit dhe kërkimit për industritë e naftës, gazit dhe minierave; testimi i pusit të 

vajit; komisioneve, studimeve dhe vlerësimeve të depozitave të naftës, gazit dhe minierave; 

ndihmë shkencore, teknologjike dhe teknike (inxhinierike) në fushën e energjisë; hartimin 

dhe zhvillimin e rrjeteve të shpërndarjes së energjisë; shërbimet arkitektonike dhe 

përpilimin e planeve për ndërtimin e instalimeve në fushën e energjisë dhe rafinimin; 

konsulencë teknike dhe studime të projekteve teknike në lidhje me prodhimin dhe 

shpërndarjen e energjisë; studimi, kërkimi dhe zhvillimi në fushën e energjisë dhe naftës, 

gazit dhe produkteve kimike, kërkime në fushën e mbrojtjes së mjedisit, trajtimit të 
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mbeturinave dhe zhvillimit të qëndrueshëm; shërbime të analizës, diagnostikimit dhe 

testimit në fushën e energjisë; shërbime laboratorike, analitike, diagnostike dhe testuese për 

naftë, gaz dhe produkte kimike; shërbimet e auditimit dhe ekspertizës në lidhje me 

energjinë dhe konsumin e energjisë; kontrollin dhe auditimet e sigurisë dhe cilësisë; 

shërbime të asistencës teknike me çertifikim dhe aprovim; inspektimi teknik dhe vlerësimet 

(shërbimet inxhinierike) të instalimeve që veprojnë me ndihmën e energjisë të të gjitha 

llojeve; inspektimet teknike të automjeteve; leximi i njehsorit në distancë të konsumit të 

energjisë; hartimin dhe analizën e sistemeve kompjuterike; furnizimi i ofruesit të shërbimit 

të aplikimit [OSHA).  

43  Shërbime restoranti; restorante; kafeteri; shërbime hoteliere, akomodimi i përkohshëm 

dhe shërbimet e rezervimit të tyre.  

45  Shërbime të kontrollit të sigurisë për prodhimin, depozitimin, transformimin dhe 

shpërndarjen e pajisjeve të energjisë, ujit dhe naftës, gazit ose produkteve kimike, dhe 

konsultimet në lidhje me to; licencimi, përfshirë licencimin e të drejtave të pronësisë 

intelektuale, teknologjive dhe koncepteve të ekskluzivitetit për palët e treta; shërbime të 

këshillimit të sigurisë në fushën e energjisë; këshilla ligjore dhe tatimore mbi kursimet e 

energjisë; shërbime të rrjeteve sociale në internet.  
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(511) 7  “Makineri, mjete makinerie, mjete që punojnë me energji elektrike; motorë me 

forcë lëvizëse dhe motorë (me djegie të brendshme), përveç për automjete tokësore; 

komponentët e bashkimit dhe transmisionit të makinës, përveç për automjete tokësore; 

mjete bujqësore, përveç mjeteve të dorës që operohen me dorë; inkubatorë për vezë; 

makina automatike për shitje; makinat për radhitjen e bashkimin e trupit dhe kornizës së 

automjetit dhe pjesët zëvendësuese strukturore të tyre; shpërndarës për automjete; filtra ajri 

për motorët dhe motorët e automjeteve; cilindra motorri për automjete; gjeneratorë për 

automjete tokësore; pajisje ndezëse për motorët e automjeteve tokësore; shtojca për 

automjete, përkatësisht, kova grushte dhe tehe për lëvizjen e tokës dhe objekteve të lirshme; 

kompresorë pneumatikë dhe hidraulikë të automjeteve; pjesët e automjeteve tokësore, 

përkatësisht telat e kandeles; pompa vaji për automjete tokësore; kokat si pjesë e sistemit të 

shkarkimit të gazrave të automjeteve; pompa karburanti për automjete tokësore; pompa uji 

për automjete tokësore; pjesët e automjeteve, përkatësisht valvula e energjisë për 

karburatorët; pjesët e automjeteve, përkatësisht mbulesat e boshtit; pjesët e automjetit, 

përkatësisht, kolektorët e marrjes; pjesët e automjeteve, përkatësisht, mbrojtëset e boshtit të 

motorit; pjesët e automjeteve, përkatësisht, kasat e motorit; pjesët e automjeteve, 

përkatësisht, krahët lëkundës; pjesët e automjeteve, përkatësisht, shufrat shtytëse; pjesët e 

automjeteve, përkatësisht, ftohësit e vajit; pjesët e automjeteve, përkatësisht, thithësit e 
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boshteve; pjesët e automjeteve, përkatësisht, spinat dhe kapakët e rezervuarit të vajit; pjesët 

e automjeteve, përkatësisht rezervuarët e naftës; silenciatorët si pjesë e sistemeve të 

shkarkimit të automjeteve; pjesët e motorit të automjetit tokësor me djegie të brendshme, 

përkatësisht shufrat lidhëse; pjesë të motorit mekanik për automjete tokësore; shkopinj 

zhytjeje automjetesh; rripat kohorë për motorët për automjete tokësore; pompat e 

karburantit për motorët e automjeteve tokësore; alternatorë për automjete tokësore; 

gjeneratorë të energjisë elektrike që mund të përdoren gjithashtu si motorë elektrikë për 

automjete; pjesët e automjeteve, përkatësisht, karburatorët; pjesë të injektorit të karburantit 

për motorët e automjeteve tokësore dhe ujore; kompresorë ajri për automjete; cilindra 

motorri për automjete tokësore; motorë fshirës të xhamave për automjete detare ose 

tokësore; pjesët e motorit të automjeteve, përkatësisht ftohësit e ajrit dhe pjesët përbërëse të 

tyre; pjesët e motorit të automjeteve, përkatësisht ftohësit e brendshëm; tela ndezjeje për 

motorët e automjeteve; tuba shkarkimi për automjete tokësore; njësitë e konvertuesit 

katalitik për shkarkimet e automjeteve; ndezjet elektronike për automjete; rondela metalike 

motorike për automjete; filtra karburanti për motorët   

11  “Fenerë për automjete; hije llambash; reflektorët e automjeteve të lëshimit; dritat e 

automjeteve; dritat e pasme për automjetet e lëshimit; dritat e frenave për automjetin e 

lëshimit; pajisje ndriçimi, përkatësisht, pajisje ndriçimi me diodë organike (OLED) dhe 

pajisje ndriçimi me diodë (LED); pajisje ndriçimi për automjete; filtra ajri për 

kondicionerët në ndarjet e udhëtarëve të automjeteve; pjesët për sistemet e ngrohjes dhe 

kondicionimit, përkatësisht bërthamat e ngrohësit dhe ftohësit e gazit për automjete; aparate 

për shkrirjen e automjeteve; shirita të dritës për automjete; kondicionerë për automjete; 

sistemi i kontrollit të klimës së automjeteve për ngrohje, ventilim dhe klimatizim; reflektorë 

për automjete; drita projektori spot për përdorim në automjete; instalime të kondicionimit të 

ajrit për automjete; aparate për ngrohje për automjete; ngrohës për automjete; kazanët 

elektrikë; furra portative; lavamanë; llamba për çadra; tryezat (pllaka) e induksionit; 

spërkatës të rubinetit.”  

35  “Reklamime; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; funksionimi i 

sistemeve të baterive elektrike të përbërë nga aparate elektrike të lidhura pa tela me bateri 

me softuer dhe firmuer të ngulitur dhe të azhurnueshëm nga distanca dhe softuer 

mbështetës për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për të tjerët, për 

qëllime biznesi dhe shërbime të këshillimit të biznesit në lidhje me to; tregti në fushën e 

automjeteve tokësore dhe automjeteve; dyqane me pakicë, pika shitjeje dhe dyqane pop-up 

në fushën e automjeteve tokësore dhe automjeteve; shërbimet e këshillimit të biznesit, 

përkatësisht, sigurimi i ndihmës në zhvillimin e strategjive të biznesit; konsultime në 

fushën e efiçiencës së energjisë që kanë të bëjnë me energjinë diellore dhe të rinovueshme; 

ofrimi i shërbimeve këshilluese për blerje dhe konsulencë për konsumatorët për blerjen e 

automjeteve tokësore; sigurimi i një shërbimi informacioni direktorie online që përmban 

informacion në lidhje me automjetet dhe stacionet e karikimit; shërbime të menaxhimit të 

karburantit në fushën e flotave të automjeteve; shërbime të menaxhimit të flotës në natyrën 

e gjurmimit të automjeteve të flotës për qëllime komerciale.”  

36  “Sigurime; punët financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme; shërbime 

të bartësve të sigurimeve; shërbimet e financimit; shërbime të pasurive të patundshme, 

përkatësisht, qiradhënie dhe menaxhim për të tjerët të pronës industriale.”  

37  “Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrja e minierave, shpimet e 

naftës dhe gazit; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi, dhe azhurnimi i aparateve elektrike 
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me bateri të lidhura me valë, dhe konsultimi lidhur me to, për ruajtjen dhe shkarkimin e 

energjisë elektrike të ruajtur për të stabilizuar dhe përmbushur kërkesat e energjisë elektrike 

dhe qëllimet e përdorimit; ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve; 

konsultim për riparimin e automjeteve; konsultim për mirëmbajtjen e automjeteve; karikimi 

i baterisë së automjetit; shërbime të personalizimit të automjeteve, përkatësisht ndërtimin e 

automjeteve me porosi; shërbimet e stacionit të karikimit të automjeteve; riparimi dhe 

mirëmbajtja e automjeteve; detajimi i automjetit; stacionet e shërbimit të automjeteve; 

lyerja e automjeteve; shërbime të stacioneve të karikimit për automjete elektrike; shërbime 

të menaxhimit të flotës në natyrën e mirëmbajtjes së automjeteve të flotës; shërbime të 

ndihmës urgjente në rrugë, domethënë, duke iu përgjigjur thirrjeve për ndihmë në rrugë, 

ndryshimit të gomave të shpuara, mbushjes emergjente të baterisë; konstruksione të 

ndërtesave; riparim; shërbime instalimi; projektime, zhvillime dhe prodhime të automjeteve 

të specializuara automobilistike elektrike; mirëmbajtja, servisimi dhe riparimi i automjeteve 

të specializuara automobilistike elektrike.” 

39  “Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; aranzhime të udhëtimit; dhënia me 

qira e automjeteve motorike; shërbime për ndarjen e makinave; shërbime për ndarjen e 

udhëtimeve; transportime dhe magazinime të automjeteve; marrja me qira e automjeteve; 

shërbime të vozitjes së automjeteve; tërheqje automjetesh; shërbime me qira të 

automjeteve; rezervimi i makinave me qira; shërbime të ndihmës urgjente në rrugë, 

domethënë tërheqje, nxejrrje me çikrik dhe shërbime të shpërndarjes kryesore; planifikimi i 

rrugës së udhëtimit.”  

40  “Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe bërllogut; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve; dhënia me qira e aparateve 

elektrike të lidhura me valë me bateri elektrike me softuer dhe firmuer të ngulitur dhe të 

azhurnueshëm nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për 

të stabilizuar dhe përmbushur kërkesat e energjisë elektrike dhe qëllimet e përdorimit; 

lustrimi akrilik i automjeteve.”  

41  “Arsimi; ofrime të trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; shërbime 

arsimore, përkatësisht, trajnime në fushën e dizajnit, zhvillimit, prodhimit, mirëmbajtjes, 

shërbimit dhe riparimit të automjeteve; aranzhime dhe kryerjen e udhëtimeve udhëzuese në 

natyrën e ekskursioneve të udhëtimit dhe udhëtimeve rrugore me automjete tokësore, anije, 

biçikleta dhe këmbë; argëtim në natyrën e përvojave të drejtimit provues të automjetit; 

arsimi; ofrime të trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; shërbime arsimore, 

përkatësisht, trajnime në fushën e dizajnit, zhvillimit, prodhimit, mirëmbajtjes, shërbimit 

dhe riparimit të automjeteve të specializuara automobilistike elektrike.”  

42  “Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe dizajnime në lidhje me to; 

analiza industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit; projektim dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; monitorimi i automjeteve për të siguruar funksionimin e duhur; monitorimi në 

distancë i funksionimit, performancës dhe efikasitetit të automjeteve elektrike; ofrime të 

softuerit të pa-shkarkueshëm të përdorur për analizën parashikuese të karikimit dhe 

mirëmbajtjes së automjetit elektrik, dhe analizën parashikuese të nevojave të konsumatorit; 

shërbime të dizajnit inxhinierik; konsultim për zhvillimin e produktit; shërbime këshillimi 

në fushën e dizajnimit të automjeteve për të tjerët; konsulencë në fushën e inxhinierisë; 

monitorimi i aparateve elektrike të lidhur me bateri elektrike me firmuer dhe softuer të 

ngulitur për ruajtjen dhe furnizimin me energji elektrike për të siguruar funksionimin dhe 
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programimin e duhur për plotësimin e kërkesave të energjisë elektrike dhe qëllimet e 

përdorimit; dizenjimi i sistemeve të baterive elektrike të përbëra nga aparate elektrike të 

baterive të lidhura me valë dhe softuer mbështetës, të gjitha për ruajtjen dhe shkarkimin e 

energjisë elektrike të ruajtur, në mënyrë që optimizojnë efikasitetin e dizajnit, programimin 

dhe konfigurimin e sistemeve në fjalë, dhe shërbimet e këshillimit që lidhen me to; softueri 

si shërbime (saas) që përmbajnë softuer për monitorimin, optimizimin dhe rregullimin e 

ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së depozituar në dhe nga aparatet elektrike të baterive të 

lidhura me valë; ofrimi i softuerit online të pa-shkarkueshëm për monitorimin, optimizimin 

dhe rregullimin e ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur nga dhe në aparatin elektrik 

të baterisë të lidhur pa tela; menaxhimi i softuerit dhe firmerit të ngulitur në aparatin 

elektrik të lidhur pa tela me bateri për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të 

ruajtur përmes programimit dhe konfigurimit të softuerit për aparatet elektrike me bateri; 

instalimi, mirëmbajtja, dhe riparimi dhe azhurnimi i softuerit kompjuterik dhe firmuerit të 

azhurnueshëm nga distanca i ngulitur në aparatet elektrike me bateri të lidhur pa tela, dhe 

konsultimi lidhur me to, për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për të 

stabilizuar dhe përmbushur kërkesat e energjisë elektrike dhe qëllimet e përdorimit; 

shërbime të inspektimit të automjeteve për automjete të reja dhe të përdorura për persona që 

blejnë ose shesin automjetet e tyre; shërbime të inspektimit të dëmtimit të motorrëve të 

automjeteve; inspektime të automjeteve motorike; shërbime të dizajnimit të pjesëve të 

automjeteve motorike; shërbime të monitorimit të flotës së automjeteve për qëllime sigurie; 

shërbimet e rikuperimit të automjeteve të vjedhura; softuer jo i shkarkueshëm në natyrën e 

menaxhimit të flotës së automjeteve; softuer jo i shkarkueshëm për menaxhimin e blerjes, 

financimit, qiradhënies, sigurimeve, parrezikshmërisë, sigurisë dhe diagnostikimit për 

automjetet.”  

45  “Shërbime ligjore; shërbime sigurie për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të përmbushur nevojat 

e individëve; shërbime të monitorimit të flotës së automjeteve për qëllime sigurie; 

shërbimet e rikuperimit të automjeteve të vjedhura; shërbime emergjente në rrugë, 

përkatësisht hapja e bravave.” 
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(511) 7  “Makineri, mjete makinerie, mjete që punojnë me energji elektrike; motorë me 

forcë lëvizëse dhe motorë (me djegie të brendshme), përveç për automjete tokësore; 
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komponentët e bashkimit dhe transmisionit të makinës, përveç për automjete tokësore; 

mjete bujqësore, përveç mjeteve të dorës që operohen me dorë; inkubatorë për vezë; 

makina automatike për shitje; makinat për radhitjen e bashkimin e trupit dhe kornizës së 

automjetit dhe pjesët zëvendësuese strukturore të tyre; shpërndarës për automjete; filtra ajri 

për motorët dhe motorët e automjeteve; cilindra motorri për automjete; gjeneratorë për 

automjete tokësore; pajisje ndezëse për motorët e automjeteve tokësore; shtojca për 

automjete, përkatësisht, kova grushte dhe tehe për lëvizjen e tokës dhe objekteve të lirshme; 

kompresorë pneumatikë dhe hidraulikë të automjeteve; pjesët e automjeteve tokësore, 

përkatësisht telat e kandeles; pompa vaji për automjete tokësore; kokat si pjesë e sistemit të 

shkarkimit të gazrave të automjeteve; pompa karburanti për automjete tokësore; pompa uji 

për automjete tokësore; pjesët e automjeteve, përkatësisht valvula e energjisë për 

karburatorët; pjesët e automjeteve, përkatësisht mbulesat e boshtit; pjesët e automjetit, 

përkatësisht, kolektorët e marrjes; pjesët e automjeteve, përkatësisht, mbrojtëset e boshtit të 

motorit; pjesët e automjeteve, përkatësisht, kasat e motorit; pjesët e automjeteve, 

përkatësisht, krahët lëkundës; pjesët e automjeteve, përkatësisht, shufrat shtytëse; pjesët e 

automjeteve, përkatësisht, ftohësit e vajit; pjesët e automjeteve, përkatësisht, thithësit e 

boshteve; pjesët e automjeteve, përkatësisht, spinat dhe kapakët e rezervuarit të vajit; pjesët 

e automjeteve, përkatësisht rezervuarët e naftës; silenciatorët si pjesë e sistemeve të 

shkarkimit të automjeteve; pjesët e motorit të automjetit tokësor me djegie të brendshme, 

përkatësisht shufrat lidhëse; pjesë të motorit mekanik për automjete tokësore; shkopinj 

zhytjeje automjetesh; rripat kohorë për motorët për automjete tokësore; pompat e 

karburantit për motorët e automjeteve tokësore; alternatorë për automjete tokësore; 

gjeneratorë të energjisë elektrike që mund të përdoren gjithashtu si motorë elektrikë për 

automjete; pjesët e automjeteve, përkatësisht, karburatorët; pjesë të injektorit të karburantit 

për motorët e automjeteve tokësore dhe ujore; kompresorë ajri për automjete; cilindra 

motorri për automjete tokësore; motorë fshirës të xhamave për automjete detare ose 

tokësore; pjesët e motorit të automjeteve, përkatësisht ftohësit e ajrit dhe pjesët përbërëse të 

tyre; pjesët e motorit të automjeteve, përkatësisht ftohësit e brendshëm; tela ndezjeje për 

motorët e automjeteve; tuba shkarkimi për automjete tokësore; njësitë e konvertuesit 

katalitik për shkarkimet e automjeteve; ndezjet elektronike për automjete; rondela metalike 

motorike për automjete; filtra karburanti për motorët e automjeteve; boshte për motorët e 

automjeteve; radiatorë për automjete.”  

11  “Fenerë për automjete; hije llambash; reflektorët e automjeteve të lëshimit; dritat e 

automjeteve; dritat e pasme për automjetet e lëshimit; dritat e frenave për automjetin e 

lëshimit; pajisje ndriçimi, përkatësisht, pajisje ndriçimi me diodë organike (OLED) dhe 

pajisje ndriçimi me diodë (LED); pajisje ndriçimi për automjete; filtra ajri për 

kondicionerët në ndarjet e udhëtarëve të automjeteve; pjesët për sistemet e ngrohjes dhe 

kondicionimit, përkatësisht bërthamat e ngrohësit dhe ftohësit e gazit për automjete; aparate 

për shkrirjen e automjeteve; shirita të dritës për automjete; kondicionerë për automjete; 

sistemi i kontrollit të klimës së automjeteve për ngrohje, ventilim dhe klimatizim; reflektorë 

për automjete; drita projektori spot për përdorim në automjete; instalime të kondicionimit të 

ajrit për automjete; aparate për ngrohje për automjete; ngrohës për automjete; kazanët 

elektrikë; furra portative; lavamanë; llamba për çadra; tryezat (pllaka) e induksionit; 

spërkatës të rubinetit.”  

35  “Reklamime; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; funksionimi i 

sistemeve të baterive elektrike të përbërë nga aparate elektrike të lidhura pa tela me bateri 
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me softuer dhe firmuer të ngulitur dhe të azhurnueshëm nga distanca dhe softuer 

mbështetës për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për të tjerët, për 

qëllime biznesi dhe shërbime të këshillimit të biznesit në lidhje me to; tregti në fushën e 

automjeteve tokësore dhe automjeteve; dyqane me pakicë, pika shitjeje dhe dyqane pop-up 

në fushën e automjeteve tokësore dhe automjeteve; shërbimet e këshillimit të biznesit, 

përkatësisht, sigurimi i ndihmës në zhvillimin e strategjive të biznesit; konsultime në 

fushën e efiçiencës së energjisë që kanë të bëjnë me energjinë diellore dhe të rinovueshme; 

ofrimi i shërbimeve këshilluese për blerje dhe konsulencë për konsumatorët për blerjen e 

automjeteve tokësore; sigurimi i një shërbimi informacioni direktorie online që përmban 

informacion në lidhje me automjetet dhe stacionet e karikimit; shërbime të menaxhimit të 

karburantit në fushën e flotave të automjeteve; shërbime të menaxhimit të flotës në natyrën 

e gjurmimit të automjeteve të flotës për qëllime komerciale.”  

36  “Sigurime; punët financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme; shërbime 

të bartësve të sigurimeve; shërbimet e financimit; shërbime të pasurive të patundshme, 

përkatësisht, qiradhënie dhe menaxhim për të tjerët të pronës industriale.”  

37  “Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrja e minierave, shpimet e 

naftës dhe gazit; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi, dhe azhurnimi i aparateve elektrike 

me bateri të lidhura me valë, dhe konsultimi lidhur me to, për ruajtjen dhe shkarkimin e 

energjisë elektrike të ruajtur për të stabilizuar dhe përmbushur kërkesat e energjisë elektrike 

dhe qëllimet e përdorimit; ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve; 

konsultim për riparimin e automjeteve; konsultim për mirëmbajtjen e automjeteve; karikimi 

i baterisë së automjetit; shërbime të personalizimit të automjeteve, përkatësisht ndërtimin e 

automjeteve me porosi; shërbimet e stacionit të karikimit të automjeteve; riparimi dhe 

mirëmbajtja e automjeteve; detajimi i automjetit; stacionet e shërbimit të automjeteve; 

lyerja e automjeteve; shërbime të stacioneve të karikimit për automjete elektrike; shërbime 

të menaxhimit të flotës në natyrën e mirëmbajtjes së automjeteve të flotës; shërbime të 

ndihmës urgjente në rrugë, domethënë, duke iu përgjigjur thirrjeve për ndihmë në rrugë, 

ndryshimit të gomave të shpuara, mbushjes emergjente të baterisë; konstruksione të 

ndërtesave; riparim; shërbime instalimi; projektime, zhvillime dhe prodhime të automjeteve 

të specializuara automobilistike elektrike; mirëmbajtja, servisimi dhe riparimi i automjeteve 

të specializuara automobilistike elektrike.”  

39  “Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; aranzhime të udhëtimit; dhënia me 

qira e automjeteve motorike; shërbime për ndarjen e makinave; shërbime për ndarjen e 

udhëtimeve; transportime dhe magazinime të automjeteve; marrja me qira e automjeteve; 

shërbime të vozitjes së automjeteve; tërheqje automjetesh; shërbime me qira të 

automjeteve; rezervimi i makinave me qira; shërbime të ndihmës urgjente në rrugë, 

domethënë tërheqje, nxejrrje me çikrik dhe shërbime të shpërndarjes kryesore; planifikimi i 

rrugës së udhëtimit.”  

40  “Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe bërllogut; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve; dhënia me qira e aparateve 

elektrike të lidhura me valë me bateri elektrike me softuer dhe firmuer të ngulitur dhe të 

azhurnueshëm nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për 

të stabilizuar dhe përmbushur kërkesat e energjisë elektrike dhe qëllimet e përdorimit; 

lustrimi akrilik i automjeteve.”  

41  “Arsimi; ofrime të trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; shërbime 

arsimore, përkatësisht, trajnime në fushën e dizajnit, zhvillimit, prodhimit, mirëmbajtjes, 
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shërbimit dhe riparimit të automjeteve; aranzhime dhe kryerjen e udhëtimeve udhëzuese në 

natyrën e ekskursioneve të udhëtimit dhe udhëtimeve rrugore me automjete tokësore, anije, 

biçikleta dhe këmbë; argëtim në natyrën e përvojave të drejtimit provues të automjetit; 

arsimi; ofrime të trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; shërbime arsimore, 

përkatësisht, trajnime në fushën e dizajnit, zhvillimit, prodhimit, mirëmbajtjes, shërbimit 

dhe riparimit të automjeteve të specializuara automobilistike elektrike.”  

42  “Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe dizajnime në lidhje me to; 

analiza industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit; projektim dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; monitorimi i automjeteve për të siguruar funksionimin e duhur; monitorimi në 

distancë i funksionimit, performancës dhe efikasitetit të automjeteve elektrike; ofrime të 

softuerit të pa-shkarkueshëm të përdorur për analizën parashikuese të karikimit dhe 

mirëmbajtjes së automjetit elektrik, dhe analizën parashikuese të nevojave të konsumatorit; 

shërbime të dizajnit inxhinierik; konsultim për zhvillimin e produktit; shërbime këshillimi 

në fushën e dizajnimit të automjeteve për të tjerët; konsulencë në fushën e inxhinierisë; 

monitorimi i aparateve elektrike të lidhur me bateri elektrike me firmuer dhe softuer të 

ngulitur për ruajtjen dhe furnizimin me energji elektrike për të siguruar funksionimin dhe 

programimin e duhur për plotësimin e kërkesave të energjisë elektrike dhe qëllimet e 

përdorimit; dizenjimi i sistemeve të baterive elektrike të përbëra nga aparate elektrike të 

baterive të lidhura me valë dhe softuer mbështetës, të gjitha për ruajtjen dhe shkarkimin e 

energjisë elektrike të ruajtur, në mënyrë që optimizojnë efikasitetin e dizajnit, programimin 

dhe konfigurimin e sistemeve në fjalë, dhe shërbimet e këshillimit që lidhen me to; softueri 

si shërbime (saas) që përmbajnë softuer për monitorimin, optimizimin dhe rregullimin e 

ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së depozituar në dhe nga aparatet elektrike të baterive të 

lidhura me valë; ofrimi i softuerit online të pa-shkarkueshëm për monitorimin, optimizimin 

dhe rregullimin e ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur nga dhe në aparatin elektrik 

të baterisë të lidhur pa tela; menaxhimi i softuerit dhe firmerit të ngulitur në aparatin 

elektrik të lidhur pa tela me bateri për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të 

ruajtur përmes programimit dhe konfigurimit të softuerit për aparatet elektrike me bateri; 

instalimi, mirëmbajtja, dhe riparimi dhe azhurnimi i softuerit kompjuterik dhe firmuerit të 

azhurnueshëm nga distanca i ngulitur në aparatet elektrike me bateri të lidhur pa tela, dhe 

konsultimi lidhur me to, për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për të 

stabilizuar dhe përmbushur kërkesat e energjisë elektrike dhe qëllimet e përdorimit; 

shërbime të inspektimit të automjeteve për automjete të reja dhe të përdorura për persona që 

blejnë ose shesin automjetet e tyre; shërbime të inspektimit të dëmtimit të motorrëve të 

automjeteve; inspektime të automjeteve motorike; shërbime të dizajnimit të pjesëve të 

automjeteve motorike; shërbime të monitorimit të flotës së automjeteve për qëllime sigurie; 

shërbimet e rikuperimit të automjeteve të vjedhura; softuer jo i shkarkueshëm në natyrën e 

menaxhimit të flotës së automjeteve; softuer jo i shkarkueshëm për menaxhimin e blerjes, 

financimit, qiradhënies  

45  “Shërbime ligjore; shërbime sigurie për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të përmbushur nevojat 

e individëve; shërbime të monitorimit të flotës së automjeteve për qëllime sigurie; 

shërbimet e rikuperimit të automjeteve të vjedhura; shërbime emergjente në rrugë, 

përkatësisht hapja e bravave.”  
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(511) 1  Proteinat për prodhimin e ushqimeve njerëzore të cilat formojnë emulsione ose 

kanë veti emulguese; proteina për prodhimin e ushqimeve njerëzore që formojnë xhel ose 

që kanë veti xhelatuese; proteina për prodhimin e ushqimeve njerëzore që mbajnë ujë ose 

kanë veti mbajtëse të ujit; agjentë xhell për ushqime apo pije njerëzore; agjentë thithës; 

emulgatorë për përdorim në prodhimin e ushqimeve; agjentë lagështimi; agjentë stabilizues 

për përdorim në ushqim; agjentë shkumëzues; emulgues; agjentë të teksturës për përdorim 

në prodhimin e ushqimeve; teksturantë për ushqim dhe pije; grimcat e ëmbla dhe shtesat, 

salcat e ëmbla, sistemet e strukturës, aromat e ëmbla dhe të këndshme që janë përbërje 

kimike ose organike për përdorim në prodhimin e ushqimit dhe pijeve; kazeinë (proteinë 

qumshti); përmirësues të aromave për ushqime, pijeve dhe produkteve të kujdesit oral; 

aditivë të ushqimit, pijeve dhe kujdesit oral oral me bazë kimike; kimikate për përdorim në 

birrari; enzimat për industrinë e birrarisë; kazeinë; produkte kimike që rrjedhin nga 

qumështi për përdorim në industri; produkte kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore 

ose pijeve; agjentë ruajtës për ushqime dhe pije; proteina për përdorim në industri; proteina 

për industrinë ushqimore; proteina për industrinë e pijeve; proteina për përdorim në 

prodhim; proteina ushqimore si lëndë e parë; proteina për përdorim në prodhimin e 

produkteve ushqimore ose pijeve; proteina për përdorim në prodhimin e suplementeve 

ushqimore; enzimat për përdorim në aromatizues; përmirësues të aromës për ushqime, pije 

dhe produkte të kujdesit oral; produkte kimike për përgatitjen e aromatizuesve;enzimat 

(përveç atyre për përdorim mjekësor ose veterinar); preparatet e enzimave për industrinë 

ushqimore; preparatet e enzimave për industrinë e pijeve; preparate enzimash për përdorim 

në industritë e pjekurinave, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të 

kafshëve; enzimat fungale për përdorim në industrinë ushqimore ose industrinë e pijeve; 

enzimat fungale për përdorim në industritë e pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, 

mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të kafshëve; ekstrakt i fermentimit; aditivë kimikë 

për përdorim në fermentim; enzimat për përdorim në fermentim; proteina për përdorim në 

teknologjinë e fermentimit; fermente për përdorim në industrinë ushqimore ose industrinë e 

pijeve; fermente për përdorim në industritë e pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, 

mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të kafshëve; produkte kimike për ruajtjen e freskët 

dhe ruajtjen e ushqimit; produkte kimike për ruajtjen e produkteve gjatë ruajtjes; përbërës 

për ruajtjen e ushqimit; ruajtës të ushqimit; katalizatorë; katalizatorë për përdorim në 

industrinë ushqimore ose industrinë e pijeve; katalizatorë për përdorim në industritë e 

pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të 
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kafshëve; ekstrakte natyrore dhe distilate për përdorim në industrinë ushqimore ose 

industrinë e pijeve; ekstrakte natyrore dhe distilate për përdorim në industritë e pjekurinave, 

birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të kafshëve; beta 

glukan për përdorim në industrinë ushqimore ose industrinë e pijeve; beta glukan për 

përdorim në industritë e pjekurinave, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose 

ushqimit të kafshëve; bakteret prebiotike dhe bakteret probiotike për përdorim në industrinë 

ushqimore ose industrinë e pijeve; bakteret prebiotike dhe bakteret probiotike për përdorim 

në industritë e pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose 

ushqimit të kafshëve; formulime bakteriale prebiotike ose probiotike (përveç atyre për 

përdorim mjekësor); lipidet ushqyese dhe bazat ushqyese për përdorim në industrinë 

ushqimore ose industrinë e pijeve; lipide ushqyese dhe baza ushqyese për përdorim në 

industritë e pjekurinave, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të 

kafshëve; enzimat e prodhuara përmes fermentimit të sojeve të majave, baktereve ose 

kërpudhave; hirrë dhe hirrë e demineralizuar për përdorim në industrinë ushqimore ose 

industrinë e pijeve; hirrë dhe hirrë e demineralizuar për përdorim në pjekurina, ëmbëlsirave, 

bylmetit, mishit, ushqimt njerëzor ose industri të ushqimit të kafshëve; agjentë ushqyes për 

përpunimin e qelizave të gjalla (përveç për përdorim mjekësor); agjentë ushqyes për qelizat 

e gjalla (përveç atyre për përdorim mjekësor); hidrolizat e proteinave; proteina 

rekombinante për ushqimin e qelizave të gjalla (përveç atyre për përdorim mjekësor); 

media për kulturën qelizore për përdorim në industrinë bioteknike ose në laboratorët 

kërkimore jo-mjekësore; kulturat e medias qelizore (përveç atyre për përdorim mjekësor 

ose veterinar); ekscipientë, përveç atyre për përdorim mjekësor; preparate kimike për 

përdorim në farmaceutikë; preparate kimike për përdorim në prodhimin e produkteve 

farmaceutike; preparate kimike për përdorim në industrinë farmaceutike; preparate kimike 

për përdorim në lëndët ushqyese; ndihmës farmaceutikë të përdorur në prodhimin e 

produkteve farmaceutike; etere celuloze; kimikate dhe polimere të përdorura për veshjen 

dhe / ose kapsulimin e shtesave të vitaminave dhe / ose mineraleve, farmaceutikës, 

shtojcave ushqimore, produkteve bimore ose produkteve ushqimore; enzimat për përdorim 

në prodhimin e lëndëve ushqyese; proteina bimore të hidrolizuar; përzierje lipidesh për 

përdorim si aditivë në ushqime; përzierje lipidesh për përdorim si aditivë në pije dhe 

përzierje për prodhimin e pijeve; ekscipientët për qëllime farmaceutike; ekscipientët 

farmaceutikë  

3  Aromat që janë vajra esenciale për ushqime ose pije; përmirësues të aromës për ushqime 

ose pije (vajra esenciale); aromatizues të ushqimit të përgatitur nga vajra esenciale; 

aromatizues për pije (vajra esenciale); substanca që japin shije për shtim në produkte 

ushqimore ose pije (vajra esenciale).   

5  Preparate farmaceutike; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate dhe 

substanca farmaceutike; agjentë të shpërndarjes në formën e veshjeve për tableta që 

lehtësojnë shpërndarjen e shtesave të vitaminave dhe/ose mineraleve, preparateve 

farmaceutike, shtojcave ushqimore ose produkteve bimore në Klasën 5; eterë të celulozës 

për qëllime farmaceutike, mjekësore ose dietike; shtesa dietike të kazeinës; shtesa dietike 

dhe preparate dietike; shtesa dietike të enzimave; shtesa ushqimore; suplemente ushqimore 

të përbëra nga ekstrakte fungale; suplemente prebiotike; suplemente probiotike; suplemente 

proteinike; shtesa ushqimore; shtesa ushqimore për përdorim veterinar; shtesa mjekuese 

ushqimore; suplemente mjekësore për ushqime për kafshët; agjentë ushqyes për përpunimin 

e qelizave të gjalla (për përdorim mjekësor ose veterinar); agjentë ushqyes për qelizat e 
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gjalla (për përdorim mjekësor ose veterinar); proteina rekombinante për ushqimin e 

qelizave të gjalla (për përdorim mjekësor ose veterinar); media për kulturën qelizore për 

përdorim në laboratorët e kërkimit mjekësor; kulturat e medias qelizore (për përdorim 

mjekësor ose veterinar); lëndë ushqyese për qëllime terapeutike; lëndë ushqyese për 

përdorim si shtesë ushqimore; përzierje pijesh ushqyese me bazë karbohidratesh për t'u 

përdorur si një zëvendësim i ushqimit; material veshës dhe kapsulimit për produktet 

farmaceutike (përveç bojrave ose vajrave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/926 

(220) 25/06/2021 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

idustrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" 

Kodra e Diellit Rr. 1 lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  FENIX 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/927 

(220) 25/06/2021 

(731) POFIKS DOO ul. Dereboj bb  

1200 Tetovo, MK 

(591) magenta , gjelber 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Pllaka të polisterolit të ekstraduar (XPS) për izolim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/928 

(220) 25/06/2021 

(731) POFIKS DOO ul. Dereboj bb  

1200 Tetovo, MK 

(591) Vjollcë (S1060-R30 B) 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

(540)   
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Prishtinë/Kosovë 
 

     

 

(511) 19  Pllaka të polisterolit të ekstraduar (XPS) për izolim termik   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/929 

(220) 28/06/2021 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, 

Plano, Texas 75024, US 

(526)  

(591) E kuqe 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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, mensa; shërbime hotelierike; 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.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/933 

(220) 28/06/2021 

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 – 18 61118 Bad Vilbel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SYNTHOLKINE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe higjienike jo-mjekësore; pasta për pastrimin e dhëmbëve 
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jo-mjekësore; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për 

përdorim lavanderie; preparate pastruese, lustruese, fërkuese dhe abrazive; preparate 

masazhi për përdorim jo-mjekësore  

5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; ilaçe mjekësore; Preparate masazhi 

për qëllime mjekësore; Preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim dietike dhe 

substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje; 

suplemente dietike për qeniet njerëzore dhe për kafshë; leukoplast, materiale për fashim; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar, dezinfektues; Preparate për shkatërrimin 

e parazitëve; fungicide, herbicide  

10  Pajisje kirurgjike dhe mjekësore dhe instrumente; pajisje masazhi, instrumente dhe 

aparate për masazh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/934 

(220) 28/06/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ZOLGENSMA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/935 

(220) 28/06/2021 

(731) Novartis AG, 4002 Basel, Switzerland 

, CH 

(591) Vjollcë, jargavan, e  gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

44  Shërbimet mjekësore dhe ofrimi i informacioneve për shërbime të tilla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/936 

(220) 29/06/2021 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) Bardh,vjollce, blu,zi, pink e hapur, 

pink e mbyllur 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

(540)   
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nr.32,Prishtine 
 

     

 

(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim, dhe gerryrje, sapunet, vajrat esenciale, preparatet kozmetike, 

losionet per flok, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe veterinaries, preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjeksore, substancat dietetike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje, 

emplaster, materialet per lidhje, materialet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar, 

dezinfektuesit, preparatet per shkaterrimin e paraziteve, fungicidet, herbicidet.  

21  Enet dhe kutit e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfunxheret, furçat (perveq furçave 

te bojes), materialet per krijimin e e furçave, artikujt per pastrim, tufat prej çeliku per 

ferkim, qelqi i perpunuar ose gjysme perpunuar (perveç xhamit qe perdoret ne 

ndertimatari), qelqurinat, enet prej porcelain dhe argjili qe nuk jane perfshir ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/937 

(220) 29/06/2021 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) Bardh, vjollce, blu, zi, pink e hapur, 

pink e mbyllur 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim, dhe gerryrje, sapunet, vajrat esenciale, preparatet kozmetike, 

losionet per flok, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe veterinaries, preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjeksore, substancat dietetike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje, 

emplaster, materialet per lidhje, materialet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar, 
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dezinfektuesit, preparatet per shkaterrimin e paraziteve, fungicidet, herbicidet.  

21  Enet dhe kutit e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfunxheret, furçat (perveq furçave 

te bojes), materialet per krijimin e e furçave, artikujt per pastrim, tufat prej çeliku per 

ferkim, qelqi i perpunuar ose gjysme perpunuar (perveç xhamit qe perdoret ne 

ndertimatari), qelqurinat, enet prej porcelain dhe argjili qe nuk jane perfshir ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/938 

(220) 29/06/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(591) Ngjyrë e verdhë dhe e gjelbër. 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë; shampo; preparate dhe tretmane për flokët; preparate për pastrimin e 

trupit dhe kujdesin për bukurinë; larje trupi; preparate kozmetike për flokët dhe lëkurën e 

kokës; larje flokësh dhe trupi; preparate për kujdesin e flokëve; preparate për pastrimin e 

flokëve; preparate për trajtimin e flokëve; sapunë; preparate për pastrimin e flokëve; 

preparate kozmetike për kujdesin e flokëve; shampo bimore; ekstrakte bimore për qëllime 

kozmetike.  

5  Preparate bimore për përdorim mjekësor; preparate farmaceutike për kujdesin e flokëve; 

preparate medicinale për kujdesin e flokëve.  

35  Reklamimi; reklamimi online në një rrjet kompjuterik; menaxhim biznesi; administrim 

biznesi; funksionet e zyrës; sigurimi i informacionit dhe këshillimit tregtar për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/939 

(220) 30/06/2021 

(300) DM/A/-5394  01/06/2021  BA 

(731) FONDACIJA MUZEJ RATNOG 

DJETINJSTVA Logavina 32, 71000, 

Sarajevo, BA 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  MUZEJ RATNOG DJETINJSTVA 

WAR CHILDHOOD MUSEUM 

 

 
     

 

(511) 35  Shpalljet dhe sherbimet reklamuese me ane te te gjitha rrugeve mediatike; 

udheheqjen e sherbimeve komerciale;administrimi komercial; sherbime zyre  
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41  Muzeumet;sherbimet e muzeumeve , sherbimet edukative dhe argetuese ne veçanti 

shpalljet, simpoziumet, konferencat, puntorite, prezantimet; administrimi i muzeut.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/940 

(220) 30/06/2021 

(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)  ALPHALIPOIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara 

për përdorim në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/941 

(220) 30/06/2021 

(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)  BRONHOKLIR 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara 

për përdorim në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/942 

(220) 30/06/2021 

(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)  COLOPUR  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore.  
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(210) KS/M/ 2021/943 

(220) 30/06/2021 

(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)  FERRIMORE  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara 

për përdorim në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/944 

(220) 30/06/2021 

(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)  IRBENIDA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/945 

(220) 30/06/2021 

(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)   PARAVANO 

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/946 

(220) 30/06/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

(540)  REHIDRAN  
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Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara 

për përdorim në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/947 

(220) 30/06/2021 

(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)  UROBITRAT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara 

për përdorim në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/948 

(220) 30/06/2021 

(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)  EXPEIN  

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/949 

(220) 30/06/2021 

(731) N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(526) LABORATORI  

(740)  Taulant Muhaxhiri Rr. “ Bajram 

Fazliu ”Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LABORATORI FATI IM 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 
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për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;  

5  Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale.  

10  Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.  

44  Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/950 

(220) 30/06/2021 

(731) N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(526) POLIKLINIKA 

(740)  TAULANT MUHAXHIRI  

Rr. “ Bajram Fazliu ” Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)  POLIKLINIKA FATI IM 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;  

5  Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 
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ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale.  

10  Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.  

44  Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/951 

(220) 30/06/2021 

(731) N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(591) Ngjyrë hiri, kaltër e hapur, gjelbërt e 

mbyllur 

(740)  Taulant Muhaxhiri Rr. “ Bajram 

Fazliu ” Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;  

5  Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale.  

10  Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 
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pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.  

44  Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/952 

(220) 30/06/2021 

(731) N.SH. "Fati- Im'' 

Deshmoret e Lirise, Nr.14, Gjakove, KS 

(526) SPITALI 

(740)  TAULANT MUHAXHIRI  

Rr. “ Bajram Fazliu ” Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)  SPITALI FATI IM  

 

 
     

 

(511) 1  Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;  

5  Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale  

10  Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.  

44  Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).   
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(210) KS/M/ 2021/953 

(220) 30/06/2021 

(731) N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(591) E zezë, kaltër e hapur, gjelbërt e 

mbyllur 

(740)  Taulant Muhaxhiri Rr. “ Bajram 

Fazliu ” Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;  

5  Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale.  

10  Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.  

44  Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).   
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(210) KS/M/ 2021/954 

(220) 30/06/2021 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d.  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, 

HR, HR 

(591) bezhë, gjelbërt dhe e bardhë 

 

 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Produkte të gatshme nga perimet; ushqime të gatshme të përbëra kryesisht nga 

perimet; qiqra të përpunuara; lyerës (krem) në bazë perimesh; lyerës (krem) frutash; 

preparate për përgaditjen e supave; zëvendësues i mishit me bazë të perimeve; zëvendësues 

të salcës së kosit; zëvendësues të mishit; krem (salcë) artificiale [zëvendësuesit e 

produkteve të qumështit]; krem (salcë) me bazë bimore; zëvendësues të djathit; produkte 

zëvendësuese për qumësht me bazë bimore; zëvendësues jo qumështore për qumësht ose 

krema (salca); qumësht orizi [zëvendësues i qumështit]; qumësht bademi; qumësht tërshëre; 

qumësht kokosi; qumësht orizi; zëvendësues qumështi.  

30  Drithëra, qull dhe bollgur për mëngjes; drithëra të pergaditura për konsum njerëzor; 

zëvendësues të kafëse (Preparate bimore për përdorim si -); pije me bazë kafe të cilat 

përmbajnë qumësht; zëvendësues të kafës me bazë bimore; zëvendësues për kafe 

[zëvendësuesit e kafës ose preparatet bimore të cilat përdoren si kafe]; preparate bimore si 

zëvendesues të kafës; zëvendëues për kafe; zëvendësues i kafesë.   

32  Frape (pije e akullt) nga perimet; frape (pije e akullt) të cilat përmbajnë drithëra dhe 

tërshërë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/955 

(220) 01/07/2021 

(731) Kassatly Group Holding S.A.L. 

Achrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First Floor,  

Beirut, Lebanon, LB 

(591) E bardhë, e zezë dhe ngjyrë hiri. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije nga frutat dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve, pije të karbonizuara.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  
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(210) KS/M/ 2021/957 

(220) 01/07/2021 

(731) KAM DOO ul. Industriska BB,1000 

Skopje, MK 

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

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

çmimit të kostos; hulumtim biznesi; shpërndarja e mostrave; prezantimi i mallrave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime eksport-importi dhe 

shërbime me shumicë dhe pakicë me: Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe 

sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; akuj të 

ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca 

(erëza); erëza; akull; përpunimi administrativ i urdhrave të blerjes; informacion dhe këshilla 

tregtare për konsumatorët [dyqan këshillash për konsumatorët]   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/958 

(220) 02/07/2021 

(731) Households & Toiletries 

Manufacturing Co., Ltd.  

King Hussein Street - Abdali, P.O. Box 

1027, Amman 11118, Jordan, JO 

(591) e bardhe, e zezë dhe ngjyrë hiri. 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës, pastë/krem për larjen e 

duarve, shampoo pluhur, shampoo, shampoo krem, zbutës i flokëve, qumësht për larjen e 

fytyrës, losion për banjë, kripë banje, detergjent pluhur, sapun bajame, pluhur pë larjen e 

rrobave, sapun, sapun për shkëlqimin e tekstilit, sapun rroje, preparate për zbardhjen e 

rrobave, losione flokësh, përgatitjet për njomjen e rrobave, qumësht pastrimit për qëllime 

tualeti, përgatitjet e lavanderisë, shampo, sapun për largimin e aromave te djersitjeve të 

këmbëve, sapun deodorant, copa sapuni per lualet, sapun tualeti aromatik, sapun kundër 

djersitjes, sripëra banje, jo për qëllime mjekësore, preparate për pastrim kimik, shampoo 

kimike, zbutes flokësh, pastrues personal për qëllime sanitare ose deodorante personale, 

detergjent tualeti, lëng për heqjen e yndurnave, lëng për heqjen e njollave, lëng për heqjen e 

njollave të vajit, detergjent për pastrim qilimash, esence (koncentrues) te pastrimit, heqësa 

njollash, sode larëse, për pastrim, përgatitje antistatike për qëllime shtëpiake, preparate për 

heqjen e ngjyrave, lëngjet për pastrimin e siperfaqeve të xhamit, përgatitjet për zhbllokimi i 

tubave të kullimit, krem kundër rrudhave, krem zbardhues, krem kunder akneve, krem per 
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largimin e kozmetikes, pluhur sperkates kunder nxehtësisë, pluhur per floke, lëng spërkates 

kundër nxehtësisë, tonik për flokët, llak flokësh, pastruse për fëmijë, shkopinj pambuku për 

qëllime kozmetike, pëlhura pambuku për qëllime kozmetike, maska bukurie, maska 

(bukurie), kremërat për zbardhjen e lëkurës, ngjyrues flokësh, bojërat e flokëve, preparate 

për krijimin e dredhave te flokëve, përgatitjet për valëzim të flokëve, dylli i mustaqeve, kuti 

kozmetike, pambuku për qëllime kozmetike, kremëra (kozmetikë), preparate për heqjen e 

kozmetikes, depilatorët, përgatitjet depiluese, dylli (depilues), preparate kolagjenit për 

qëllime kozmetike, kujdesi për lëkurën (përgatitje kozmetike), peparate për rroje, qumështi 

i bajames për qëllime kozmetike, losione pas rroje, përgatitjet e kremit kundër diellit, 

faculeta te mbushura me preparate për heqjen e kozmetikes, preparate fitokosmetike, 

ekstrakte bimore për qëllime kozmetike, larës i gojës, jo për qëllime mjekësore, pasta 

dhembesh, sperkates për freskimin e frymëmarrjes, deodorante për njerëzit ose për kafshët.  

5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë për qëllime mjekësore; 

substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; preparate 

dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materialet për lidhje; materialet për mbushjen e 

dhëmbëve dhe dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicidet, herbicidet, sapun antibacterial, antibakteriale për larje me dore, shampo 

mjekësore, antiseptikët, përgatitjet për trajtimin e djegejeve, fasho për lidhje, rripa për 

peceta sanitare [peshqirë], pambuk për qëllime mjekësore, tampon (pambuk) të ciklit 

menstrual, tampona sanitare,vata sanitare, peceta sanitare, peshqirë sanitarë, pelena për 

foshnje [pelena një-perdorimeshe], pelena per foshnjë (peceta), pelena/mbathje për foshnje, 

pantallona (nje-perdorimeshme) pecete për foshnje, peceta për përdorim mjekësor.   

10  Aparatura për përdorim në analizën mjekësore, aparatet dhe instrumentet mjekësore, 

fasha mbështetëse, maska anestetik, maska për përdorim nga personeli mjekësor, çorape 

elastike për qëllime kirurgjikale, stetoskopët, rripa për qëllime mjekësore, kompresorë 

(kirurgjikal), paterica, çantat e pajisura për instrumente mjekësore, furça për pastrimin e 

zgavrave të trupit, doreza për masazh, doreza për qëllime mjekësore, pako termike për 

qëllime të ndihmës së parë, avullues për qëllime mjekësore, korset për qëllime mjekësor, 

veshje posaçërisht për sallat e operacionit, kruajtëse veshi, mburojë për mbrojtjen e fytyrës 

për përdorim mjekësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/959 

(220) 02/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) E kaltër. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 
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në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/960 

(220) 02/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

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

kafe. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim, ullinj të përpunuar, pastë e 

ullinjve.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/961 

(220) 02/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) E Kuqe dhe Bardhë. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   
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(210) KS/M/ 2021/962 

(220) 02/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) E verdhë,  portokalli, gjelbër dhe 

bardhë 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/963 

(220) 02/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) E kaltër. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   
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(210) KS/M/ 2021/964 

(220) 02/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) E gjelbër dhe Bardhë. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/966 

(220) 05/07/2021 

(731) CALIDAD PASCUAL, S.A.U 

Carretera de Palencia s/n;  E-09400 Aranda 

de Duero, Burgos, ES 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, kafe e pa pjekur, kafe e pjekur, fasule kafeje, kafe e bluar, kafe pa kafeinë, 

kafe espreso, kafe e gatshme për pije, kafe e çastit, kafe e tretshme, përzierje të tretshme të 

kafesë, pije kafeje të gatshme për pije, pije me bazë kafeje; Kafe artificiale, ekstrakte 

kafeje, përzierje kafeje, pije kafeje, çaj, kakao, pluhur kakao, ëmbëlsira sheqeri, çokollatë, 

praline (ëmbëlsira me arra), sheqer, mjaltë, pastiqeri dhe ëmbëlsira.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/967 

(220) 05/07/2021 

(731) CALIDAD PASCUAL, S.A.U 

Carretera de Palencia s/n; E-09400 Aranda 

de Duero,Burgos, ES 

(591) E kuqe, e zezë e bardhë 

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

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

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

185 

 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 29  Fruta, të ruajtura; Fruta, të përpunuara; Fruta të thata; Perime, të konservuara; 

Perime, të përpunuara; Perime turshi; Fruta dhe perime të ngrira; Ushqim rostiçeri me bazë 

frutash; Pelte frutash; Marmelatë; Frut i zier; Vezë; Qumësht; Qumesht pluhur; Qumështi i 

kondensuar; Qumësht soje; Pije qumështi; Qumësht me aromë; Qumësht i tundur 

(milkshake); Produkte qumështi; Zëvendësues të qumështit; Qumësht i thartuar; Krem; 

Shllak ëmbëlsire; Gjalpë; Krem; Shllak embelsire; Djathë; Kos; Gjizë; Pluhur qumështi 

lactobacillus; Vajra ushqimor; Djath Cottage (Gjizë).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/968 

(220) 05/07/2021 

(731) CALIDAD PASCUAL, S.A.U 

Carretera de Palencia s/n; E-09400 Aranda 

de Duero, Burgos, ES 

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

gjelbërt dhe kaltërt 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Formulë (qumësht) për foshnje; Ushqim për fëmijë; Qumësht pluhur për foshnje; 

Formula (qumësht) pa laktozë për foshnja; Kos dhe kuark (lloj kosi) për fëmijë dhe foshnje; 

Kos frutash dhe kuark (lloj kosi) frutash për fëmijë dhe foshnja; Pije qumështi dhe pije 

qumështi që përmbajnë fruta për fëmijë dhe foshnje.  

29  Qumësht dhe produkte të qumështit; Pije qumështi që përmbajnë fruta; Pije me bazë 

qumështi [mbizotëron qumështi] të cilat përmbajnë fruta; Qumësht i fermentuar; Milkshejk 

(qumësht i tundur); Kos; Kos i pijshëm; Kuark (lloj kosi); Kos frutash dhe kuark frutash; 

Pije qumështi dhe pije qumështi të cilat përmbajnë fruta; Qumesht i thartuar; Qumësht i 

fermentuar për qëllime kulinare; Kos me pak yndyrë; Kos me aromë frutash; Vajra 

ushqimor.  

32  Ujëra [pije]; Ujë i ajrosur; Ujë mineral; Lëngje perimesh [pije]; Pije frutash; Pije 

joalkoolike; Pije hirre; Pije me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit; Pije 

izotonike; Limonata; Ujë sodë; Pijet me Sherbet; Preparate joalkoolike për përgaditjen e 

pijeve; Shurupe për pije; Ekstrakte frutash joalkoolike; Pije joalkoolike; Lëngje perimesh 

[pije]; Lëng frutash dhe perimesh; Pije me lëng frutash jo-alkoolike ”.  
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(210) KS/M/ 2021/969 

(220) 05/07/2021 

(731) CALIDAD PASCUAL, S.A.U 

Carretera de Palencia s/n;  E-09400 Aranda 

de Duero,Burgos, ES 

(591) E gjelbër, e verdhë dhe e bardhë. 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht; Pije të bëra nga produktet e qumështit; Pije me bazë qumështi bajame; 

Pije me bazë qumështi kikiriku; Pije me bazë qumështi kokosi; Pije me bazë qumështi që 

përmbajnë lëng frutash; Pije me bazë soje që përdoren si zëvendësime të qumështit; 

Qumësht bajame; Qumësht orizi; Qumësht tërshëre; Qumesht arre kokosi; Qumësht soje; 

Fruta, të ruajtura; Fruta të thata; Fruta të ngrira; Fruta të gatuara; xhelatinë për ushqim; 

Xhem; Vezë; Produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; Vajra dhe yndyrna të 

ngrënshme  

32  Pije me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit; Pije me lëng frutash; Ujërat 

minerale dhe të gazuara; Pije joalkoolike që përmbajnë lëngje frutash; Pije me lëng frutash 

me gaz jo alkoolik; Lëngje perimesh [pije]; Nektarë frutash, jo-alkoolikë; Shurupe dhe 

preparate të tjera jo-alkoolike për përgaditjen e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/970 

(220) 05/07/2021 

(731) CALIDAD PASCUAL, S.A.U 

Carretera de Palencia s/n; E-09400 Aranda 

de Duero, Burgos, ES 

(591) E kuqe, 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) 29  Pelte; marmelatë; fruta, të zier; vezë; qumësht; qumësht i tharë; qumështi i 

kondensuar; qumësht soje [zëvendësues qumështi]; Qumështi dhe produktet e qumështit; 
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pije me aromë frutash që kanë një bazë qumështi; pije me bazë qumështi (mbizotëruese e 

qumështit) të cilat përmbajnë fruta; pije të qumështit të thartuar; pije qumështi që 

përmbajnë fruta; Milkshejk (qumësht i tundur); Produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e 

qumështit; Shllak ëmbëlsire; krem gjalpë; krem [produkte qumështi]; Shllak ëmbelsirë; 

djathë; Kos; Kos me aromë; Kos i pijshëm; Preparate për përgaditjen e kosit; Kos me pak 

yndyrë; Kos me aromë frutash; Vajra ushqimor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/971 

(220) 05/07/2021 

(731) EMONA SH.P.K Rr. “Ajet Gerguri” 

nr. 42, Vushtrri, 42 000, Vushtrri, Kosovë, 

KS 

(591) E KUQE, E ZEZË, E VERDHË 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e 

Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/972 

(220) 05/07/2021 

(731) ECZACIBAŞI TÜKETİM 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ KAVACIK OFİS 

RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SK. 

NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TURKEY, 

TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate për zbardhjen dhe pastrimin, detergjentë të tjerë përveç përdorimit në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues rrobash, zbutës pëlhurash për 

përdorim lavanderie, pastrues njollash, detergjentë larës enësh; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; parfumeri; kozmetikë jo-mjekësore; aroma; deodorante 

për përdorim personal dhe per kafshë; vajra esencialë, produkte kozmetikë, locione për 

flokë; sapunë; preparate për kujdesin dentar: dhëmbëza, llustrues protezash, preparate për 

zbardhjen e dhëmbëve, larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; preparate gërryese; leckë 

zmerile; letër zmeriluese kozmetike; gur shtufi; pasta gërryese; përgatitje lustruese për 

lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kremëra për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyll për 

lustrim; peceta të lagura, letra picetë të lagura me locione kozmetike; tampona pambuku; 

copa te mbarsura/ngopura me locione kozmetike; tampona pastruese, copa tekstili dhe 

peceta të paralagura dhe të ngopura, përkatësisht tampona pastrues të ngopura/njomura me 

produkte kozmetike, copa tekstili kozmetike të lagura paraprakisht të ngopura/njomura me 

preparate për heqjen e makiazhit dhe peceta kozmetike të paralagura paraprakisht; tampona 

kozmetikë të ngopur/njomur me preparate për heqjen e makiazhit; lecka të ngopura me 

preparate pastrimi; peceta për fëmijë; peceta për fytyrë; peceta për fëmijë për qëllime 

kozmetike; peceta për fëmijë për përdorim kozmetik; peceta për pastrimin e fytyrës; peceta 

pastruese të para-ngopura; peceta pastruese të lagura paraprakisht; peceta kozmetike të 

lagura paraprakisht; peceta të ngopura me një pastrues të lëkurës; peceta të 

ngopura/njomura me preparate pastrimi; peceta të ngopura/njomura me preparate 

kozmetike; peceta të ngopura/njomura me preparate për kujdesin e lëkurës; peceta për 

fëmijë të ngopura/njomura me preparate pastruese; peceta për fëmijë të disponueshme të 

ngopura/njomura me preparate kozmetike; peceta të ngopura/njomura me preparate 

personale pastruese; peceta të disponueshme të ngopura/njomura me ujë Kolonje; peceta 

për fëmijë të disponueshme të ngopura/njomura me preparate personale për pastrim; 

tamponë, copa tekstili ose pecetat pastruese të lagura ose të ngopura; peceta të lagura 

paraprakisht me preparate pastruese për qëllime shtëpiake; peceta të ngopura/njomura me 

preparate kundër djersitjes për përdorim personal; peceta të ngopura me preparate për 

heqjen e makiazhit; peceta të ngopura/njomura me preparate deodorante për përdorim 

personal; peceta të disponueshme të ngopura me kimikate pastruese ose përbërje për 

higjienën personale; peceta të disponueshme të ngopura/njomura me përbërës pastrues për 

përdorim në fytyrë.  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; përgatitje kimike për 

qëllime mjekësore dhe veterinare, reagentë kimikë për qëllime farmaceutike dhe veterinare; 

kozmetikë medicinale; shtesa dietike për qëllime farmaceutike dhe veterinare; shtesa 

dietike; shtesa ushqimore; përgatitje mjekësore për qëllime dobesimi; ushqim për foshnjë; 

barëra dhe pije bimore të adaptuara për qëllime medicinale; ushqim dietik dhe substanca të 

adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; 

preparate dhe artikuj dentarë: material për mbushjen e dhëmbëve, material per shtypje te 

formave dentare, ngjitës dentar dhe material për riparimin e dhëmbëve; preparate sanitare 

për përdorim mjekësor; jastëk higjienik; tampona higjenik; plastera; materiale për veshje 

siperfaqesore; pelena prej letre dhe tekstili për foshnje, të rritur dhe per kafshë shtëpiake; 

material për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar-preparate sanitare për higjienën personale, 

të ndyshme nga ato të tualeteve; plastera, materiale për veshje; përgatitjet për shkatërrimin 

e parazitëve; herbicide, fungicide, përgatitje për shkatërrimin e brejtësve; deodorantë, 

përveçse për qeniet njerëzore ose për kafshët; preparate për pastrimin e ajrit; preparate për 
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parfumimin e ajrit; dezinfektante; antiseptikë; detergjentë për qëllime mjekësore; sapunë 

mjekësorë; sapunë dezinfektues; locione antibakteriale të duarve; pelena (peceta për bebe); 

peceta anti-bakteriale; lecka dhe pecetat e ngopura/njomura me locione dhe kremra 

farmaceutikë; peceta të disponueshme (te hedhëshme) të ngopura/njomura me locione 

kundër insekteve për përdorim njerëzor; peceta dezinfektuese; peceta sanitare; peceta të 

disponueshme(të hedhëshme) sanitare; peceta medicinale të para-lagura; peceta medicinale 

të lagura paraprakisht.  

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera; 

peceta letre, peceta tavoline prej letre, shami letre, letër higjienike, peshqirë letre, peshqirë 

letre; grykashkë foshnjash prej letre, pëlhura/mbulesa tavoline prej letre, dyshekë letre, 

zbukurime të bëra prej letre, pëlhura letre për heqjen e makijazhit, peceta letre për pastrim; 

materiale plastike për qëllime paketimi dhe ambalazhi (nuk përfshihen në klasat e tjera); 

çarçafë plastikë, thasë dhe çanta për mbështjellje dhe paketim; material për lidhjen e 

librave; shirita per printera; blloqe shtypshkrimi; botime të shtypura; materiale të shtypura; 

libra, revista, gazeta, blloqe faturash, shënime të shtypura per shperndarje, kupona të 

shtypur, kalendarë; postera; fotografi [të shtypura]; piktura; afishe ngjtëse [shkrimi] pulla 

postare; kancelarira, kancelarira zyre, material udhëzues dhe mësimor [përveç mobiljeve 

dhe aparateve]; mjete për të shkruar dhe vizatuar; materiale të artistëve; produkte letre për 

qëllime shkrimi; ngjitës për kancelarira, stilolapsa, lapsa, goma, shirita ngjitës për artikuj 

shkrimi e kancelarie, kartona per postera/tabela [materiale artistësh], letër shkrimi, letër 

kopjimi, rrotulla letre për kasa fiskale, materiale vizatimi, dërrasa vizatimi, lapsa pikture, 

akuarele [piktura]; rekuizitat e zyrës; rula dhe penela për pikturë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/973 

(220) 05/07/2021 

(731) Société de Courtage et de Diffusion 

CODIF INTERNATIONAL S.A.S. 

61 rue du Commandant l’Herminier 35400 

SAINT-MALO, FRANCE, FR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PHYTOMER 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe higjienike jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë; 

sapunë; produkte kozmetike për kujdesin e lëkurës dhe trupit; kremëra kozmetikë; locione 

dhe kremra hidratues; serume hidratuese; vajra tualeti; produkte kozmetike për bukurinë 

dhe përkujdesjen; preparate për banjë për përdorim jo-mjekësor; kripëra banje për përdorim 

jo-mjekësor; qumështet e tualetit; maska bukurie; serume bukurie; përgatitje tualeti kundër 

djersitjes; locione për përdorim kozmetik; peshqirë të mbarsur/ngopur me locione 

kozmetike; produkte për makijazh; përgatitje kozmetike për rrezitje të lëkurës; produkte 

mbrojtese kundër diellit; locione dhe kremëra mbrojtës mbrojtës ndaj diellit, për përdorim 

kozmetik.  
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(210) KS/M/ 2021/974 

(220) 05/07/2021 

(731) Nordic Entertainment Group Sweden 

AB Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, 

Suedi, SE 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

(540)  VIAPLAY 

 

 
     

 

(511) 9  Përmbajtje mediatike; video [motion pictures] të shkarkueshme; shfaqje televizive 

të shkarkueshme; seriale te shkarkueshme; muzikë dixhitale të shkarkueshme; podcast; 

karikatura [cartoons] të animuara; filma kinematografikë; regjistrime multi-media; 

regjistrime audio dhe vizuale; softuer aplikacioni për televizione; softuer kompjuterik për 

argëtim [entertainment]; video regjistrime; softuer kompjuterik; softuer për transmetimin e 

përmbajtjes audiovizive dhe multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale të 

komunikimit; softuer për transmetimin e përmbajtjes audiovizive dhe multimediale në 

pajisje elektronike dixhitale mobile; softuer për kërkimin, organizimin dhe rekomandimin e 

përmbajtjes multimediale; aplikacione të softuereve kompjuterikë të shkarkueshëm; 

aplikacione mobile të shkarkueshme; softuer i video lojërave; softuer i lojërave 

kompjuterike; DVD; Harduer dhe softuer të lojës së realitetit virtual; softuer kompjuterik 

për shpërndarjen e përmbajtjes pa tel [wireless]; softuer kompjuterik për blerjen, qasjen, 

transmetimin dhe shikimin e filmave, shfaqjeve televizive, videove dhe përmbajtjeve 

multimediale; aplikacione mobile për qasje dhe transmetim të përmbajtjes audiovizive dhe 

multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale të komunikimit; regjistrime audio dhe 

vizuale që përmbajnë muzikë, storie, shfaqje dramatike, shfaqje jo-dramatike, argëtim me 

veprim të drejtpërdrejtë [live action entertainment], argëtim të animuar, aktivitete mësimore 

për fëmijë, dhe lojëra; karta elektronike të koduara të çipave [encoded eletronic chip cards]; 

karta dhuratë të koduara në mënyrë magnetike; set-top kuti televizive [television set-top 

boxes]; lojtarët e mediave dixhitale; pajisje transmetuese të mediave dixhitale.  

35  Reklamim; sigurimi dhe marrja me qira e hapësirës, kohës dhe medias për reklamim; 

sigurimi i hapësirës reklamuese; marrja me qira e hapësirës, kohës dhe materialeve 

reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në mediat e komunikimit; shërbime me 

pakicë në lidhje me softuerin kompjuterik; shërbime me pakicë në lidhje me lojërat; 

shërbime me pakicë në lidhje me përmbajtjen e regjistruar; shërbime me pakicë në internet 

të shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht për muzikë dhe filma.  

38  Shërbime telekomunikuese; shërbime transmetimi [broadcasting services]; transmetim 

televiziv me pajtim subscription television broadcasting; shërbime të transmetimit televiziv 

me pagesë për shikim [pay-per-view television transmission services]; shërbime të 

transmetimit audioviziv; shërbimet e informacionit në lidhje me transmetimin; transmetimi 

i video të dhënave përmes internetit; transmetimi i video materialit në internet; transmetimi 

i televizionit përmes internetit; shërbime telefonike dhe të telefonisë mobile; sigurimi i 

qasjes në një portal në internet që përmban programe të videove sipas kërkesës; 

transmetimi videove sipas kërkesës; transmetimi televiziv; transmetimi dhe transmetimi 

[broadcasting and transmission] i programeve televizive “paguaj për të shikuar” [pay-per-

view]; transmetimi i programeve televizive; transmetimi i video ngjarjeve [webcasts] në 

internet. 
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41  Arsim, argëtim dhe sport;shërbime argëtimi;argëtim televiziv;shërbime të prodhimit të 

filmit;shërbime këshilluese në lidhje me argëtimin;dhënia e informacionit për 

argëtim;organizimi i garave argëtuese;shërbime udhëzuese për shikimin e 

televizionit;prodhimi i veçorive [features] argëtuese televizive;sigurimi i shërbimeve 

argëtuese radio dhe televizive;sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore;shërbime argëtimi të ofruara on-line nga një bazë e të dhënave kompjuterike ose 

interneti;shërbime arsimore, argëtuese dhe sportive;argëtim me film;shërbime argëtimi në 

formën e programeve televizive;argëtim nga IP-TV;shërbime argëtimi për përputhjen e 

përdoruesve me audio dhe video regjistrimet;shërbime argëtimi të ofruara me 

telefon;shërbime argëtimi të siguruara nga transmetime on-line;sigurimi i filmave, jo të 

shkarkueshëm, përmes shërbimeve video-sipas-kërkesës [video-on-demand 

services];sigurimi i programeve televizive, jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video-

sipas-kërkesës [video-on-demand services];sigurimi i filma  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/975 

(220) 05/07/2021 

(731) Nordic Entertainment Group Sweden 

AB Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, 

Suedi, SE 

(591) E zezë, bardhë, e pembe, e purpurtë, e 

vjollcë, e kuqe. 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Përmbajtje mediatike; video [motion pictures] të shkarkueshme; shfaqje televizive 

të shkarkueshme; seriale te shkarkueshme; muzikë dixhitale të shkarkueshme; podcast; 

karikatura [cartoons] të animuara; filma kinematografikë; regjistrime multi-media; 

regjistrime audio dhe vizuale; softuer aplikacioni për televizione; softuer kompjuterik për 

argëtim [entertainment]; video regjistrime; softuer kompjuterik; softuer për transmetimin e 

përmbajtjes audiovizive dhe multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale të 

komunikimit; softuer për transmetimin e përmbajtjes audiovizive dhe multimediale në 

pajisje elektronike dixhitale mobile; softuer për kërkimin, organizimin dhe rekomandimin e 

përmbajtjes multimediale; aplikacione të softuereve kompjuterikë të shkarkueshëm; 

aplikacione mobile të shkarkueshme; softuer i video lojërave; softuer i lojërave 

kompjuterike; DVD; Harduer dhe softuer të lojës së realitetit virtual; softuer kompjuterik 

për shpërndarjen e përmbajtjes pa tel [wireless]; softuer kompjuterik për blerjen, qasjen, 

transmetimin dhe shikimin e filmave, shfaqjeve televizive, videove dhe përmbajtjeve 

multimediale; aplikacione mobile për qasje dhe transmetim të përmbajtjes audiovizive dhe 

multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale të komunikimit; regjistrime audio dhe 

vizuale që përmbajnë muzikë, storie, shfaqje dramatike, shfaqje jo-dramatike, argëtim me 

veprim të drejtpërdrejtë [live action entertainment], argëtim të animuar, aktivitete mësimore 

për fëmijë, dhe lojëra; karta elektronike të koduara të çipave [encoded eletronic chip cards]; 

karta dhuratë të koduara në mënyrë magnetike; set-top kuti televizive [television set-top 

boxes]; lojtarët e mediave dixhitale; pajisje transmetuese të mediave dixhitale.  
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35  Reklamim; sigurimi dhe marrja me qira e hapësirës, kohës dhe medias për reklamim; 

sigurimi i hapësirës reklamuese; marrja me qira e hapësirës, kohës dhe materialeve 

reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në mediat e komunikimit; shërbime me 

pakicë në lidhje me softuerin kompjuterik; shërbime me pakicë në lidhje me lojërat; 

shërbime me pakicë në lidhje me përmbajtjen e regjistruar; shërbime me pakicë në internet 

të shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht për muzikë dhe filma.  

38  Shërbime telekomunikuese; shërbime transmetimi [broadcasting services]; transmetim 

televiziv me pajtim subscription television broadcasting; shërbime të transmetimit televiziv 

me pagesë për shikim [pay-per-view television transmission services]; shërbime të 

transmetimit audioviziv; shërbimet e informacionit në lidhje me transmetimin; transmetimi 

i video të dhënave përmes internetit; transmetimi i video materialit në internet; transmetimi 

i televizionit përmes internetit; shërbime telefonike dhe të telefonisë mobile; sigurimi i 

qasjes në një portal në internet që përmban programe të videove sipas kërkesës; 

transmetimi videove sipas kërkesës; transmetimi televiziv; transmetimi dhe transmetimi 

[broadcasting and transmission] i programeve televizive “paguaj për të shikuar” [pay-per-

view]; transmetimi i programeve televizive; transmetimi i video ngjarjeve [webcasts] në 

internet.  

41  Arsim, argëtim dhe sport; shërbime argëtimi; argëtim televiziv; shërbime të prodhimit 

të filmit; shërbime këshilluese në lidhje me argëtimin; dhënia e informacionit për argëtim; 

organizimi i garave argëtuese; shërbime udhëzuese për shikimin e televizionit; prodhimi i 

veçorive [features] argëtuese televizive; sigurimi i shërbimeve argëtuese radio dhe 

televizive; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; shërbime 

argëtimi të ofruara on-line nga një bazë e të dhënave kompjuterike ose interneti; shërbime 

arsimore, argëtuese dhe sportive; argëtim me film; shërbime argëtimi në formën e 

programeve televizive; argëtim nga IP-TV; shërbime argëtimi për përputhjen e përdoruesve 

me audio dhe video regjistrimet; shërbime argëtimi të ofruara me telefon; shërbime 

argëtimi të siguruara nga transmetime on-line; sigurimi i filmave, jo të shkarkueshëm, 

përmes shërbimeve video-sipas-kërkesës [video-on-demand services]; sigurimi i 

programeve televizive, jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video-sipas-kërkesës 

[video-on-demand services]; sigurimi i filmave që nuk shkarkohen.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/976 

(220) 06/07/2021 

(731) Steps sh.p.k Prishtinë, Veternik Grand 

Store Kati II -të, KS 

(591) Kalter, 

Vjollce,Pembe,Verdhe,Portokallt,Gjelber,Zeze 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

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

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 
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artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparate, 

pajisje dhe artikuj për foshnje në gji;   

25   Veshje, këpucë, veshje koke. Pjesë të veshjeve, mbathjeve dhe veshjeve të kokës, për 

shembull, pranga, xhepa, rreshta të gatshëm, thembra dhe thembra, majat e kapakëve, 

kornizat e kapelës (skeletet); -veshje dhe këpucë për sporte, për shembull, doreza skive, 

single sportive, veshje çiklistësh, uniformë xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë 

gjimnastike, çizme skijimi; -kostumet e maskaradës; -veshje letre, kapele letre për t'u 

përdorur si veshje; -bibs, jo prej letre; -sheshet e xhepit; -mbushjet e këmbëve, jo të nxehta 

elektrike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/977 

(220) 06/07/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Razina 

 

 
     

 

(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/ 2021/978 

(220) 06/07/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Protinum 

 

 
     

 

(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/ 2021/979 

(220) 06/07/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

(540)  Perge 
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Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(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/ 2021/980 

(220) 06/07/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Melanda 

 

 
     

 

(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/ 2021/981 

(220) 06/07/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Ferout 

 

 
     

 

(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/ 2021/982 

(220) 06/07/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

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

(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/ 2021/983 

(220) 06/07/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Duxalta 

 

 
     

 

(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/ 2021/984 

(220) 06/07/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Avalcept 

 

 
     

 

(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/ 2021/985 

(220) 06/07/2021 

(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Aripa 
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(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/ 2021/986 

(220) 06/07/2021 

(731) Kapllan Halimi Shajne, Dragash, KS 

(591)  E Zezë, E Verdhë dhe E Bardhë. 

(740)  Vehbi Kashtanjeva Rr. Salih Çekaj, 

Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; buka; torte delikatesë dhe ëmbëlsira delikatesë; 

ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të ëmbla; mjaltë; uthull, uthull birre; salca 

(erëza); mëlmesa; miell gruri; miell nga perimet; produkte pastash, pasta, torte dhe artikuj 

tjerë të pjekura; akullore; jogurt i ngrirë.   

32  Birra; birrë jo-alkoolike, birrë dietale; malt birre, kokteje të përziera me bazë birre; birrë 

me xhenxhefil; ujë mineral; ujë i gazuar; ujë tavoline; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; lëngje perimesh; shurup për përgatitjen e pijeve; preparate për përgatitjen e 

pijeve; pije energjike.   

33  Pije alkoolike (përpos birrave) të përfshira në këtë klasë; verë; verë e përforcuar; verë e 

gazuar; pije të forta alkoolike (pije); liker dhe kokteje; pije të përziera alkoolike; aperitivë; 

pije të cilat përmbajnë verë; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/987 

(220) 06/07/2021 

(731) Kapllan Halimi MoEnJa Sh.P.K 

Shajne, Dragash, KS 

(591)  E gjelbër, e verdhë, e bardhe e kuqe. 

(740)  VEHBI KASHTANJEVA 

Rr. Salih Çekaj, Ferizaj 
 

(540)   
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(511) 30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; buka; torte delikatesë dhe ëmbëlsira delikatesë; 

ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të ëmbla; mjaltë; uthull, uthull birre; salca 

(erëza); mëlmesa; miell gruri; miell nga perimet; produkte pastash, pasta, torte dhe artikuj 

tjerë të pjekura; akullore; jogurt i ngrirë.   

32  Birra; birrë jo-alkoolike, birrë dietale; malt birre, kokteje të përziera me bazë birre; birrë 

me xhenxhefil; ujë mineral; ujë i gazuar; ujë tavoline; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; lëngje perimesh; shurup për përgatitjen e pijeve; preparate për përgatitjen e 

pijeve; pije energjike.   

33  Pije alkoolike (përpos birrave) të përfshira në këtë klasë; verë; verë e përforcuar; verë e 

gazuar; pije të forta alkoolike (pije); liker dhe kokteje; pije të përziera alkoolike; aperitivë; 

pije të cilat përmbajnë verë; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/988 

(220) 07/07/2021 

(731) A.I.A. AGRICOLA ITALIANA 

ALIMENTARE S.p.A Piazzale Apollinare 

Veronesi, 1 37036 SAN MARTINO BUON 

ALBERGO (VERONA), IT 

(591) verdhë, ari, kuqe, gjelbër, gjelbër e 

mbyllur, kafe e hapur, bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, në veçanti salqiqe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/989 

(220) 07/07/2021 

(731) N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(740)  Taulant Muhaxhiri Rr. “ Bajram 

(540)  ATY KU MREKULLIA FILLON! 
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Fazliu ” Prishtinë, Republika e Kosovës, 

 
 

 

(511) 1  Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;  

5  Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale  

10  Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare;masazh 

aparat;pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.  

44  Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore;sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/990 

(220) 07/07/2021 

(300) 759244  04/02/2021  CH 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CONTIVUE 

 

 
     

 

(511) 10  “Aparate dhe instrumente oftalmologjike”.     
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(210) KS/M/ 2021/992 

(220) 08/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre Bezhë dhe e kuqe e mbyllur 

  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/993 

(220) 08/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre Bezhë dhe e kuqe e nbyllur 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/994 

(220) 08/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

(540)   
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Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre Portokalli, e Verdhë, e Kaltër, 

e Bardhë, e Zezë dhe e Kuqe e mbyllur 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
      

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/995 

(220) 08/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Zezë, e 

Gjelbër dhe e Kuqe. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/996 

(220) 08/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Gjelbër, 

(540)   
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e Kuqe dhe e Kuqe e mbylltë. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/997 

(220) 08/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Gjelbër, 

dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/998 

(220) 08/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Kaltër, 

(540)   
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dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/999 

(220) 08/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Kaltër, 

Portokalli, e Zezë dhe e Kuqe e mbyllur.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1000 

(220) 08/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

203 

 

Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Kaltër, 

Portokalli, Vjollce  dhe e Kuqe e mbyllur 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.  

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1001 

(220) 08/07/2021 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16, 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Tualet; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Preparate pastrimi dhe 

aromatizimi; Preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin për bukurinë; Preparate për 

higjenën orale; Balsam, përveç atyre për qëllime mjekësore; Xhel masazhesh, përveç atyre 

për qëllime mjekësore; Pëlhura pambuku për qëllime kozmetike; Vajra masazhesh; Indet e 

mbarsura me losione kozmetike; Indet e mbarsura me produkte kozmetikë; Pluhur për 

pastrimin e dhëmbëve; Pastë dhëmbësh; Preparate për banjë; Preparate për kujdesin e 

lëkurës; Sapunë dhe xhel; Xhel dushi dhe banje; Shkumë dushi dhe banjo; Peceta të 

disponueshme të ngopura me përbërës pastrues për përdorim në fytyrë; Peceta kozmetike të 

lagura paraprakisht; Sapun; Sapunë krem; Kremra dushi; Sapunë të lëngshëm për banjë; 

Sapunë të lëngshëm për duar dhe fytyrë; Sapunë në formë të lëngët; Sapunë për fytyrën; 

Sapunë dore; Sapunë kozmetikë; Sapunë për kujdesin e trupit; Kripëra banje, jo për qëllime 

mjekësore; Preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; Preparate kozmetike për banje; 

Thekon banje; Qumësht banje; Xhel banje; Shkumë banje; Sapun banje; Dush me flluska; 

Kremra kozmetikë; Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Locione për qëllime 

kozmetike; Vajra për qëllime kozmetike; Qumështi i pastrimit për qëllime tualeti; Preparate 

për krem dielli; Pudër për bebe; Aromë freskuese të lëkurës; Kremra, locione dhe xhel 
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hidratues; Hidratues të lëkurës; Kremra për fytyrë për përdorim kozmetik; Larje të fytyrës 

[kozmetike]; Losione kozmetike për fytyrën; Locion për lëkurën; Locion për pastrimin e 

lëkurës; Krem trupi; Peceta të mbarsura me një pastrues të lëkurës; Vajra për rrezitje për 

qëllime kozmetike; Llak për lëkurën për qëllime kozmetike; Krem dielli i papërshkueshëm 

nga uji; Vajra eterikë; Vaj livando; Vaj bajame; Preparate për heqjen e ngjyrave; Heqës 

njollash; Preparate zbukurimi; Agjentë pastrues për qëllime shtëpiake; Preparate për 

lavanderi; Detergjentë për larjen e enëve; Pluhur sapuni; Sapun i lëngshëm për lavanderi; 

Sapun rrobash; Vajra për fëmijë; Shampo për fëmijë; Mus për banjë; Losione për bebe; 

Banjë me flluska foshnje; Mus shampo për fëmijë; Qumësht për trupin e foshnjës; Peceta 

për fëmijë; Rreze dielli për bebe; Kremra për foshnje [jo mjekësore]; Produkte për kujdesin 

e foshnjave (Jo mjekësore -); Pluhur talk (Jo-mjekues -) për foshnjat; Lesh pambuku për 

qëllime kozmetike; Kondicioner për flokë për fëmijë; Balsam për foshnje; Peceta për fëmijë 

të ngopura me preparate pastruese; Topa pambuku për qëllime kozmetike; Kozmetikë për 

fëmijë; Kozmetikë me ngjyra për fëmijë; Lesh pambuku në formën e pecetave për përdorim 

kozmetik;  

5  Formulë për foshnje; Pelenat e foshnjave; Pantallona-pelena për bebe; Ushqim për 

foshnje; Vajra për foshnje të mjekuara; Pluhurat e qumështit [ushqim për foshnje]; Pudra 

mjekësore për foshnje; Kremra për foshnje [mjekësore]; Pelenat për foshnje dhe 

inkontinentet; Pije për foshnje; Pelena letre; Qumësht pluhur për foshnje; Pelena noti, e 

disponueshme, për bebe; Pelenat e notit të foshnjave; Veshje të disponueshme për pelenat e 

foshnjave; Substancat dietike për foshnjat; Pluhur talk (Ilaç -) për foshnjat; Miell lakteal për 

foshnje; Pije dietike për foshnje të adaptuara për qëllime mjekësore; Pantallona të 

disponueshme letre për mbajtjen e një pecete për foshnje në vend; Pantallona të 

disponueshme celuloze për mbajtjen e pecetës së foshnjave në vend; Shtesa dietike dhe 

përgatitje dietike; Kafe për qëllime farmaceutike; Preparate dhe artikuj sanitarë; 

Suplemente të kolostrumit; Formula e foshnjës pa laktozë; Zëvendësues për qumështin e 

nënave; Fibra dietike; Çaj medicinal; Shtesa ushqimore; Shtesa dietike të glukozës; 

Preparate vitaminash; Preparate kimike për diagnostikimin e shtatzënisë; Preparate 

farmaceutike për hidratimin e lëkurës gjatë shtatzënësisë; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e njollave të lëkurës gjatë shtatzënësisë; Produkte farmaceutike dhe përgatitje 

kundër lëkurës së thatë të shkaktuar nga shtatzënia; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

lëkurës së thatë të shkaktuar nga shtatzënia; Produkte farmaceutike dhe përgatitje për 

hidratimin e lëkurës gjatë shtatzënësisë; Produktet farmaceutike dhe përgatitjet për njollat e 

shtatzënisë; Produkte farmaceutike dhe përgatitje për parandalimin e njollave të lëkurës 

gjatë shtatzënësisë; Dezinfektues dhe antiseptikë; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

kloazmës; Kutitë e ndihmës së shpejtë, të mbushura; Jastëkët e gji dhënies; Produkte të 

higjienës femërore; Peshqirë sanitarë; Veshje, mjekësore; Preparate veterinare; Antiseptikë; 

Dezinfektues; Preparate sterilizuese; Tampona sanitare; Linja pantallonash [sanitare]; 

Brekë sanitare; Fasha menstruacionesh; Farmaceutikë dhe ilaçe natyrore; Suva ngjitëse; 

Fasha për bërjen e hedhjeve; Sapun antibakterial; Sapun dezinfektues; Pantallona të 

disponueshme të trajnimit të celulozës për foshnjat; Arna kundër mushkonjave për bebe; 

Shtesa dietike dhe ushqyese; Shtesa ushqimore; Ushqime dietike të adaptuara për foshnjat; 

Preparate dietike për fëmijë; Sheqer qumështi; Preparate dietike dhe ushqyese; Ushqime me 

qumësht pluhur për foshnjat; Qumësht pluhur për foshnje dhe foshnje; Laktagogë; Peceta 

sanitare; Pastrues për përdorim shtëpiak; Dezinfektues të mbarsur në inde; Pëlhura pastrimi 

të ngopura me dezinfektues për qëllime higjienike; Pelenat e rrobave;  
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7  Përpunues elektrik të ushqimit për foshnje; Makineri kuzhine, elektrike; Grirëset 

(Elektrik -) për përgatitjen e ushqimit; Makineri për përgatitjen e ushqimit, 

elektromekanike; Makineri për përgatitjen e pijeve, elektromekanike; Makina 

elektromekanike për përgatitjen e ushqimit ose pijeve; Makineri dhe aparate për 

përpunimin dhe përgatitjen e ushqimit dhe pijeve;  

8  Takëm për përdorim nga foshnjat; Thika kuzhine; Takëm tavoline [thika, pirunë dhe 

lugë]; Pirunë tryeze; Lugë; Takëm, thika kuzhine, dhe mjete prerëse për përdorim në 

kuzhinë; Gërshëra e thonjve; Gërshërë thonjsh, elektrikë ose jo elektrikë;  

9  Termometra; Termometra, jo për qëllime mjekësore; Termometra digjitalë, përveç atyre 

për qëllime mjekësore; Peshore për fëmijë; Monitorë për bebe; Alarme për bebe; Pajisjet 

elektronike të monitorimit të foshnjës; Monitorë video për foshnje; Pajisjet e dëgjimit për 

monitorimin e foshnjave; Teknologjia e informacionit dhe pajisjet audiovizive; Pajisjet e 

sigurisë, sigurisë, mbrojtjes dhe sinjalizimit; Pajisjet audio / vizuale dhe fotografike; Pajisje 

komunikimi; Aparate fototelegrafie; Alarmet dhe pajisjet paralajmëruese; Alarme akustike; 

Alarme; Jelekë sigurie reflektues; Helmeta për biçikleta; Instrumente matëse; Instrumentet 

e monitorimit; Aparate kalibruese; Mbulesa për priza elektrike; Pajisjet e matjes, zbulimit, 

monitorimit dhe kontrollit; Kamera televizive me qark të mbyllur; Njësitë e monitorimit 

[elektrike]; Aparate elektronike të mbikëqyrjes; Kamera video të adaptuara për qëllime 

monitorimi;  

10  Ndihma për ushqyerjen dhe biberonët; Shishe ushqyese; Biberon  për foshnje; Ushqime 

me shishe ushqyese; Fletë mos mbajtjeje për përdorim me foshnjat; Shishe ushqyese për 

foshnje; Unaza dhëmbësh; Unaza dhëmbësh që përfshijnë zhurma fëmijësh; Mbulesa për 

shishe ushqyese për fëmijë; Jastëkët e ajrit për foshnjat [qëllime mjekësore]; Dyshekë ajri 

për foshnje [për qëllime mjekësore]; Fletë mos mbajtjeje për përdorim me foshnjat; Fashetë 

për biberon; Biberon neonatale; Priza veshi për mbrojtje nga zhurma; Mburoja të gjirit; 

Valvule shishesh ushqyese; Pompat e gjirit; Shishe magazinimi të qumështit të gjirit; 

Jastëkët për qëllime mjekësore; Aspiratorë hundës; Aparatura mjekësore për forcimin e 

muskujve të dyshemesë së legenit; Jastëkët për përdorim mjekësor për mbështetjen e 

foshnjave gjatë larjes; Jastëkët për përdorim mjekësor, të përshtatura për të mbështetur 

fytyrën; Masazher gome për mishrat e dhëmbëve për foshnje; Biberon pediatrike; Fletë mos 

mbajtjeje;  

11  Ngrohës për shishe për fëmijë; Ngrohës për ushqim për fëmijë; Ngrohës, elektrikë, për 

ushqimin e shisheve; Sterilizues për shishet e ushqimit të foshnjave; Dritat e natës 

elektrike; Llamba për kaçurrela; Reflektues ndriçimi dhe ndriçimi; Pajisjet e ngrohjes, 

ventilimit, dhe kondicionimit dhe pastrimit (të ambientit); Pajisje për ftohje dhe ngrirje; 

Sterilizues; Aparate dezinfektuese; Sterilizues me avull për përdorim shtëpiak; Sterilizues 

me avull; Sterilizues për përdorim shtëpiak; Sterilizues uji; Pajisje për sterilizim, 

dezinfektim dhe dekontaminim; Ngrohje rrezatuese; Aparate elektrike për ngrohje 

rrezatuese; Aparate dhe instalime ndriçimi; Dritat e tavanit; Llamba elektrike; Fenerë për 

ndriçim; Llamba sigurie; Pishtarë elektrikë; Avullore ushqimore, elektrike; Aparate për 

ngrohje; Ngrohje shtrati; Veshje këmbësh, të nxehta elektrike; Shishe me ujë të nxehtë; 

Jastëkët e ngrohjes, elektrik, jo për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, jo për qëllime 

mjekësore; Mbulesa mbrojtëse të sigurta për fëmijë për gypat e vaskave; Bombol me vrimë 

nxjerrëse për tualetin; Vende tualeti; Aparate për filtrimin e ujit për përdorim shtëpiak; 

Kazanët; Pajisjet e gatimit, ngrohjes, ftohjes dhe ruajtjes, për ushqime dhe pije; Ngrohje 

elektrike për peceta të lagura për fëmijë; Ngrohje shtëpiake për ushqim për fëmijë 
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[elektrike]; Kasa tualeti për fëmijë; Vende tualeti për fëmijë; Pastrues ajri për karroca;  

12  Vagonë të vegjël për transportimin e fëmijëve; Rrjeta mushkonjash të vendosura për 

kolltuk; Goma për biçikleta për fëmijë; Kapuça për karrocë; Vende për vetura për fëmijë; 

Biçikleta për fëmijë; Karrocë fëmijësh; Frenat e karotave për përdorim në automjete; Vende 

portative për foshnje për automjete; Për ambulatorët që përfshijnë ahurët e bartjes; Vende 

sigurie për foshnje për përdorim në automjete; Parzmore për sigurinë e automjeteve për 

ahurë bartëse; Pasqyra për automjete; Pasqyra prapa; Veshje dielli për automjete; tenda  për 

karroca për fëmijë; Mbajtëse këmbësh të pajisura për karrocë fëmijësh; Parakolpë gomash 

foshnje gome; Shporta për ambulatorë; Mbulesa për karriget dhe kapuçat; Mbajtëse kupash 

për automjete; Mbajtës pije të përshtatur për përdorim në automjete tokësore; Organizatorët 

e ulëseve përshtatur posaçërisht për përdorim në automjete; Mbështetëse për sediljet e 

automjeteve; Mbështetëset e shpinës të përshtatura për përdorim në automjete; Pjesë dhe 

pajisje për automjete;  

16  Jastëkë  letre për ndërrimin e pelenave; Qese plastike të disponueshme për pelenë; Libra 

për fëmijë; Modelimi i argjilës për fëmijë; Set pikturash për fëmijë; Libra për tregime për 

fëmijë; Libra për foshnje; Përparëse gjoksi për foshnje prej letre; Qese plastike për 

rreshtimin e koshave të mbeturinave; Çanta mbeturinash; Peceta të celulozës për qëllime 

kozmetike; Pëlhura letre për përdorim kozmetik; Përparëse gjoksi prej letre; Libra për 

kujtesën e foshnjës; Libra për veprimtari për fëmijë; Kuti për bojëra për fëmijë; Pllaka për 

fëmijë; Libra me aktivitete afishe; Librat për fëmijë që përfshijnë një komponent audio; 

Dekoratë dhe materiale arti dhe media; Materialet e shtypura, dhe shkrimi dhe mjetet 

arsimore; Faculeta;  Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, 

kartonit ose plastikës;  

18  Çanta për pelena; Transportues qese për foshnje; Llastik  për bartjen e foshnjave; Çanta 

shpine për bartjen e foshnjave; Transportues foshnjash të veshur në trup; Çanta hobe për 

bartjen e foshnjave; Çadra për fëmijë; Çadra dhe çadra dielli; Bagazhet, çantat, kuletat dhe 

transportuesit e tjerë; Çanta plazhi; Çanta librash; Çanta për gra; Çanta neto për pazar; 

Çanta pazar; Çanta fleksibël për veshje; Etiketat e bagazhit; Çanta për thurje; Çanta të 

vogla tufë; Çanta dore; Çanta veshjesh për udhëtime; Çanta brenda natës; Çanta shpine; 

Çanta kozmetike të shitura bosh; Çanta për shumë qëllime; Trungje dhe valixhe; Çanta 

udhëtimi; Çanta shpine; Çanta këpucësh për udhëtime; Çanta shpatullash; Çanta ditore; 

Çanta drejtkëndëshe për bartjen e rrobave apo gjerave personale ; këllëf  bartëse; Çanta për 

palestër; Kuletat pelena; Çanta për fëmijë; Frenat për udhëzimin e fëmijëve; Korniza 

mbrapa për bartjen e fëmijëve; Qese lëkure; Qese tërheqëse;  

19  Statuja dhe vepra arti të bëra nga materiale të tilla si guri, betoni dhe mermeri, të 

përfshira në klasë; Suva për hedhje [jo mjekësore]; Kamponim spërkatje;  Suva; Guri, 

shkëmbi, balta dhe mineralet;  

20  Vende të përshtatura për foshnje; Platformat e ndërrimit të foshnjës në mur; Porta 

foshnjash; Mbështetëse për fëmijë; Jastëkët mbështetës të kokës për foshnjat; Rrogoz për 

kunjat e lojërave për foshnje; Vende portative për banjë për fëmijë për t'u përdorur në 

vaska; Jastëkë infermierie; Porta sigurie jo metalike për foshnje, fëmijë, dhe kafshë 

shtëpiake; Karrige të larta për foshnje; Këmbësorë për foshnje; Shtroja për fëmijë që 

përdoren për të fjetur; Brava, përveç elektrike, jo prej metali; Bllokues dhe çelësa, jo 

metalikë; Kontejnerët, dhe mbylljet dhe mbajtësit e tyre, jo metalikë; Shporta, jo prej 

metali; Kuti prej druri ose plastike; Mbrojtës qoshesh të plastikës; Rruaza buzësh plastike të 

ekstruara për mobilje; Shtretër për fëmijë; Myska për ndërrimin e foshnjës; Shtretër për 
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fëmijë të bërë nga pëlhura në formën e një qese; Rruaza qoshe (Jo metalike -) për mobilje; 

Shporta Moisiu; Karriget e kërcimit të foshnjave; Shporta Moisiu [shporta]; Kaseta 

portative; Mobile për fëmijë; Ahur për foshnje; Vende banje për foshnje; Jastëkët 

mbështetës për përdorim në ulëset për foshnje; Djepe elektrike për fëmijë; Jastëkët kundër 

rrotullimit për bebe; Jastëkët mbështetës për përdorim në sediljet e sigurisë së makinave për 

fëmijë; Kutitë e shiritave [prej druri ose plastike]; Shporta për foshnje; Karriget e bebeve; 

Vende për fëmijë; Raftet janë mobilie për çerdhe; Jastëkët [përveç për përdorim mjekësor] 

për mbështetjen e foshnjave që ekzaminohen; Mobile dhe orendi; Flokët e mobileve (Jo 

metalike -); Brava mekanike [jo elektrike, jo metalike]; Brava jo metalike vethapëse për 

mbështjellësit e rripave; Tumblers (jo metalike -) [pjesë të bravave]; Çelësat (Jo metalikë -) 

për hapjen e bravave; Flokë [përveç elektrik], jo prej metali, për automjete;  

21  Furça dhe artikuj për prodhimin e furçave; Krehër; Krehër; Takëm, enë gatimi dhe 

kontejnerë; Artikujt pastrues; Tenxhere dhomë; Furça shishesh ushqyese; Banjë për fëmijë, 

të lëvizshëm; Ngrohës për ushqimin e shisheve, jo elektrike; Gota trajnimi për foshnje dhe 

fëmijë; Gota për ushqim; Kavanoza për heqjen e pelenave; Statuja prej porcelani, qeramike, 

enë prej argjile ose qelqi; Buste prej porcelani, qeramike, enë prej argjile ose qelqi; Furça; 

Furça; Furça; Furça thonjsh; Furça dhëmbësh; Kriklla; Kova; Shishe; Forma kubike akulli; 

Kallëpe [enë kuzhine]; Kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Syzet [enët]; Enë për 

qëllime shtëpiake; Kontejnerë të izoluar nga nxehtësia; Balonë izolues; Kontejnerë të 

izoluar nga nxehtësia për pije; Kontejnerë të izoluar termikisht për ushqim; Enë gatimi, jo 

elektrike; Enë kuzhine; Shishe frigoriferike; Qese izotermike; Gota letre ose plastike; 

Pllaka letre; Hapëse për biskota [biskota]; Enët; Gota; Takëm, përveç pirunëve, thikave dhe 

lugëve; Çajnikë; Pllaka tavoline; Hinka; Kashtë për pije; Enë për pirje; Plehra; Doreza për 

qëllime shtëpiake; Pastrues mobiliesh; Metrazhe për pastrim; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Bombol me vrima për sapun; Furça për larjen e enëve; Kuti për shpërndarjen e 

peshqirëve të letrës; Mbajtëse sapuni; Brirë këpucësh; Kunjat e rrobave; Enë shtëpiake për 

pastrim, furça dhe materiale për prodhimin e furçave; Enë kozmetike, higjienike dhe 

kujdesi për bukurinë; Vaska për banjë për fëmijë; Furça dhëmbësh për foshnje; Stenda për 

banjë portative për fëmijë; Vazo për fëmijë; Shkopinj trajnimi për fëmijë; Kavanoza me 

pambuk; Gota dhe gota; Gumëzhitës; Mbajtës të pijeve me fryrje; Mbajtëse e mëngës 

izoluese për gota pije; Kuti për drekë; Luhare  shërbimi [enë shtëpiake ose enë kuzhine];  

24  Rrjeta për mbrojtjen e insekteve; Batanije për bebe; Lecka për ndërrimin e pelenave për 

bebe; Peshqirë [tekstil] për përdorim në lidhje me foshnjat; Batanije për fëmijë; Peshqirë 

për fëmijë; Mallra tekstili, dhe zëvendësues të mallrave tekstile; Liri; Etiketat e tekstilit; 

Material tekstil; Pëlhura; Liri banje; Liri shtrati dhe batanije; Liri kuzhine dhe tavoline; Liri 

banje, përveç veshjeve; Peshqirë për tekstil; Peshqirë tekstili; Dorashka banje; Fletë 

[tekstili]; Mbulesa shtrati; Qilima udhëtues [rroba prehri]; Mbulesa dyshekësh; Jastëkët; 

Shams jastëk; Jorganë [kopertinat poshtë]; Mbulesa për jastëkë; Mbulesa letre për shtrat; 

Batanije shtrati; Çanta gjumi për foshnje; veshje mbështjellëse për foshnje ; Çarçafë; 

Batanije pambuku; Liri shtrati për foshnje; Mbulesa pambuku; Metrazhe për larjen e trupit 

[përveç për përdorim mjekësor]; Ndërfaqe; Mitra prej pëlhure jo të endura për larjen e 

trupit; Pëlhurë muslin;  

25  Përparëse gjoksi, jo nga letra; Përparëse gjoksi plastike për foshnje; Pantallona për bebe 

[mbathje]; Pizhame për kukulla bebe; Majat e bebeve; Funde për bebe; Shtresa [veshje]; Të 

brendshme për maternitet; Veshje të lindjes; Rroba gjumi për maternitet; Smoket e 

lehonisë; Bandat e lindjes; Dollakë të lindjes; Majat e lehonisë; Pantallona të lindjes; 
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Sutjena; Sutjena sportivë; Brekë; Pantallona për fëmijë; Veshje koke për fëmijë; Mbathje 

për foshnje; Veshje të foshnjave; Këmisha të ndërprera për foshnje dhe fëmijë të vegjël; 

Kominoshe për fëmijë ; Leotardë; Çorape; Çorape trupi; Triko; Kostume trupi;  Këpucë për 

foshnje; Çizme për  foshnje; Sandale për foshnje; Kostume karroce; Ndërresat e foshnjave; 

Rroba për foshnje; Veshje e jashtme të foshnjave; Kostume gjumi; Këpucë (këpucë leshi 

për foshnje); Përparëse gjoksi për foshnje [jo nga letra]; Këpucë për foshnje të thurura; 

Veshje për fëmijë; Këpucë për fëmijë; Veshje e jashtme për fëmijë; Veshje noti për fëmijë; 

Kostume për përdorim në veshjen e fëmijëve për lojë; Veshje për burra, gra dhe fëmijë; 

Çizme për foshnje; Veshje; Veshje; Kapelë; Këpucë; Këpucë; Këpucë; Pjesë të rrobave, 

këpucëve dhe mbulesave të kokës; Shami [veshje]; Shami; fasha  [shamia]; Shamitë; 

Kapela si veshje koke;  

28  Artikuj dhe pajisje sportive; Lodra; Lojëra; Lojëra; Lojëra; Lodra *; Pajisje për 

gjimnastikë; Trampolina ; Tabela noti; penda  për not; Goma krahu për ujë; Rripa noti; 

Xhaketa noti; Pajisje për not; rraketake  [lojëra]; Lojëra tavoline; Blloqe ndërtimi [lodra]; 

Lojërave ndërtuese; Qiftet; Lojëra salloni; Letra loje; Mermer për lojëra; Majat e rrotullimit 

[lodrat]; Kukulla Matryoshka; Mobile lodrash; Kapele për festa letre; Lodra të bëra nga 

plastika; Lodra të mbushura; Lodra prej pelushi; Kukulla; Shtretër kukullash; Shishe 

ushqyese për kukulla; Shtëpi kukullash; Rroba kukullash; Dhoma kukullash; Bashkim 

pjesësh figure; Lojëra unazash; Diapozitivat [lojërat]; Skuter [lodra]; Kuaj lëkundës; 

Flluska sapuni [lodra]; Topa për lojëra; Luaj topa; Zare; Makina lodrash; Automjete 

lodrash; Figura lodrash; Bilbila lodrash; Kafshë lodrash; Modele lodrash; Arushe Tedi; 

Luhatje; Gota për zare; Lodra për vaska; Lëkundjet e foshnjave; Lojëra për fëmijë; Zhurma 

për bebe që përfshijnë unaza dhëmbësh; Lodra me shumë aktivitete për foshnje; Lodra prej 

druri; Lodra prej druri; Lodra për përdorim në për ambulatorë; Karrocë lodrash;   

29  Peshq, jo të gjallë; Mish; Produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; Fruta, të 

përpunuara; Ekstrakte mishi; Mish, i konservuar; Mish, i ruajtur; Ushqime me bazë peshku; 

Peshk, i konservuar; Djathë; Kos; Gjizë; Qumësht pluhur; Qumësht pluhur; Qumësht; Pije 

qumështi, mbizotëruese e qumështit; Përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke; Yndyra 

e kokosit; Vaj liri për ushqim; Vajra për ushqim; Vaj përdhunimi për ushqim; Patate të 

skuqura frutash; Pelte frutash; Tul frutash; Ushqim rosticeri me bazë frutash; Fruta të 

gatuara; Perime, të konservuara; Perime, të gatuara; Thekon patate; Manaferrat, të ruajtura; 

Perime, të konservuara; Fruta, të ruajtura; Sallata frutash; Rrush të thatë; Pure e mollës; 

Pelte për ushqim; copa  patate; Supave; Komposto; Supë; Përgatitjet për të bërë supë; 

Qumësht soje; Qumësht orizi; Pije me bazë qumështi që përmbajnë lëng frutash; Pije me 

bazë qumështi të aromatizuara me çokollatë; patatina ; Uzina  me patate; Patate të skuqura 

perimesh; Ushqime rostiçeri me bazë perimesh; Mishi dhe produktet e mishit; Peshq, 

ushqim deti dhe molusqe, jo të gjalla; Vajra dhe yndyrna të ngrënshme; Supa dhe stoqe, 

ekstrakte mishi; Frutat, kërpudhat, perimet, arrat dhe impulset e përpunuara; Supë e 

menjëhershme; Vaktet e përgatitura që përmbajnë [kryesisht] mish pule; Ushqime të 

përgatitura që përmbajnë [kryesisht] vezë; Enët e përgatitura kryesisht nga mishi; Vaktet e 

përgatitura kryesisht të përbëra nga rosa; Ushqime të përgatitura kryesisht të gjelit të detit; 

Ushqime të përgatitura kryesisht të përbëra nga qebap; Ushqime të përgatitura kryesisht të 

përbëra nga peshq; Ushqime të përgatitura kryesisht nga perime; Fruta të thata; Snacks me 

bazë frutash të thata; Ëmbëlsira frutash; Produkte të frutave të thata; Bare për zëvendësimin 

e vakteve me bazë frutash; Shufra Snacks  me bazë frutash dhe arra; Përzierje rosticeri të 

përbërë nga fruta të thatë dhe arra të përpunuara; Fruta të prera në feta; Pelte, reçel, 
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komposto, përhapje frutash dhe perimesh; Patate të skuqura kokosit; Thekon kokosit; 

Snacks  me bazë kokosi; Farat e lulediellit, të përgatitura; Farat e lulediellit të ngrënshëm; 

Fara chia e përpunuar për ushqim; Farërat, të përgatitura; Farërat, të përgatitura; Shufra 

ushqimore me bazë arra dhe fara; Bajame të përpunuara; Kikirikë, të përgatitur; Shufra 

ushqimore organike dhe me bazë farëra; Kikirikë të konservuar; Patatina  me yndyrë të ulët; 

Arra të pjekura; Fruta të kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara; Xhenxhefil i kristalizuar; 

Ushqime rosticerie me bazë arra; Insektet dhe larvat e përgatitura; Insektet e ngrënshme, jo 

të gjalla; Arra të përpunuara; Arra të thata; Arra të ngrënshëm; Arra të kripura; Ushqime 

rosticerie të bazuara në arra; Pastë frutash e shtypur; Patate të skuqura molle; Suxhuk të 

tharë në ajër; Qumësht tërshëre; Kos soje; Zëvendësues të qumështit; Qumësht organik; 

Snacks me bazë qumështi  me bazë qumështi; Produkte qumështi; Zëvendësuesit e 

qumështit jo-qumështor;  

30  Çokollatë; Kokrra të përpunuara, niseshte, dhe mallra të bëra prej tyre, përgatitje për 

pjekje dhe maja; Kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; Patate të skuqura 

[produkte drithërash]; Ushqim rosticeri me bazë drithërash; Kokoshka; Keks me oriz; 

Ushqim rosticeri me bazë orizi; Keks  meli; Bukë; Pasta, ëmbëlsira, tarte  dhe biskota 

(biskota); Shufra drithërash dhe shufra energjie; Sheqerka (karamele), ëmbëlsirat dhe 

çamçakëz; Karamele; Letër ushqimore; Pelte frutash [ëmbëltore]; Krisur; Oriz me krem; 

Puding; Vafle; Kallamishte; Pastiçeri; Bukë xhenxhefili; Shufra drithërash me proteina të 

larta; Bare drithërash; Bare Muesli; Pije me çokollatë me qumësht; Infuzione, jo 

medicinale; Çaj; Çaj; Çaj; Pije me bazë çokollate; Lule ose gjethe për t'u përdorur si 

zëvendësues të çajit; Pije me bazë çaji; Drithërat; Makarona; Biskota; ëmbëlsira; Petë; 

Thekon tërshëre; Bollgur; Elb me lëvore; Tërshëra e shtypur; Ushqim me bazë tërshëre; 

Misër i përpunuar; Grurë të përpunuar; Drithëra të përpunuar; Tërshëra të përpunuara; 

Drithëra për mëngjes, qull dhe grurë; Thekon misri; Muesli; Salca të shijshme, çatni  dhe 

pasta; Kripëra, erëza, aromatizues dhe erëza; Erëza ushqimore e përbërë kryesisht nga 

keçap  dhe salca; Sheqerna, ëmbëltues natyralë, veshje dhe mbushje të ëmbla, produkte 

bletësh; Bare ushqimore me bazë drithërash; Bare me bazë gruri; Produkte drithërash në 

formë shufre; Patate të skuqura me bazë drithërash; Përzierje ushqimore të përbëra nga 

thekon drithërash dhe fruta të thata; Akull, akullore, kos dhe sorbet të ngrirë; Bare të 

veshura me çokollatë; Biskota me aromë me fruta; Mishrat e frutave [përveç për përdorim 

mjekësor]; Sheqer rrushi; Preparate glukoze për ushqim; vafle  me një shtresë çokollate; 

vafle  me çokollatë; Keks orizi të veshura me çokollatë; uzhina  për tortë me oriz; Ushqime 

të lehta të përgatitura nga misri; Ushqime të bëra nga misri; Qull; Fara e linit për qëllime 

kulinarie [erëza]; Preparate drithërash të përbëra nga bollgur; Embrion gruri; Mikrob gruri 

për konsum njerëzor; Enmbëlsues të përbërë nga koncentrate frutash; Ëmbëltues natyralë; 

Ëmbëlsira; Bombone me çokollatë; Çokollatë e mbushur; Arra të veshura me çokollatë; 

Biskota që kanë një shtresë çokollate; Copa çokollate; Ëmbëlsira me çokollatë; Çokollata; 

Tartufë [ëmbëlsira]; Praline të bëra me çokollatë; Ëmbëlsira kikirikësh; Biskota me bajame; 

Ëmbëlsira bajame; Patate të skuqura misri; naço; Tortilla; Patate të skuqura Taco; 

Makarona [pasta]; Kifle; Petit katërsh [ëmbëlsira]; Shufra çokollate të mbushura; Çokollata 

qumështi; Bare çokollate; Ëmbëlsira; Biskota me shije djathi; Biskota të këndshme; Patate 

të skuqura gjalpë; Krisur kripë; biskota të forta  [biskota]; Përzierjet e biskotave; vafle ; 

gjevrekë; Pije me bazë kakao; Pije kakao me qumësht; Kakao pluhur; ëmbëlsira [karamele]; 

Pjesë e bukës së shkurtër të veshur me çokollatë; Biskota Petit-Beurre; Tërshëra me qull; 

pallaçinka; Ushqime rosticeri të bëra me grurë të plotë; Produkte ushqimore të lehta të bëra 
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nga niseshte drithërash; Produkte ushqimore të lehta të bëra nga mielli i misrit;  

31  Fruta të papërpunuara; Misri; Farat e kulturave; Farat e lirit të papërpunuara; Liri 

ushqimor, i papërpunuar; Fara luledielli; Fara chia të papërpunuara; Fara mbjellëse; Fara 

natyrore; Tërshëra;  

32  Pije joalkoolike; Pije të gazuara me aromë; Lëngje; Ujërat; Pije izotonike; Pije hirre; 

Lëngje perimesh [pije]; Pije me lëng frutash jo-alkoolike; Ekstrakte frutash joalkoolike; 

Nektar frutash, jo-alkoolikë; Ujëra [pije]; Shurupe për pije; Esencat për prodhimin e pijeve; 

Smoothies; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Limonada; Shurupe për prodhimin e 

pijeve freskuese; Ujë pa gaz; Ujë të gazuar; Ujëra me aromë frutash; Ujë i pasuruar nga 

ushqimi; Ujë i pasuruar me minerale [pije]; Pije me lëng molle; Pije që përbëhen nga një 

përzierje e lëngjeve të frutave dhe perimeve; Kunguj [pije joalkoolike]; Lëng portokalli; 

Pije me lëng portokalli; Kunguj limoni; Pije frutash; Pije kumbulle të tymosura; Pije te 

lehta; Pije freskuese me aromë frutash; Koncentrate për përdorim në përgatitjen e pijeve 

freskuese; Pije me bazë orizi, përveç zëvendësuesve të qumështit; Pije me bazë tërshëre 

[duke mos qenë zëvendësues të qumështit]; Pije orizi me ngjyrë   kafeje, përveç 

zëvendësuesve të qumështit;  

35  Asistencë për biznese, administrimi dhe shërbimet administrative; Shërbime reklamimi, 

marketingu dhe promovimi; Sigurimi i hapësirës, kohës dhe medias reklamuese; 

Demonstrimet e produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve; Shpërndarja e 

materialit reklamues, marketing dhe promovues; Shërbime të marrëdhënieve me publikun; 

Shërbimet e programit të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; Shërbime reklamimi, 

marketing dhe këshillimi promovues, këshillues dhe ndihmës; Marketing; Përpunimi 

administrativ i urdhrave të blerjes; Negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; Administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

Shërbime telemarketingu; Shërbimet e tregtisë Informacion dhe këshilla tregtare për 

konsumatorët [dyqan i këshillimit të konsumatorit]; Konsumatorët (informacion dhe 

këshilla tregtare për -) [dyqan i këshillimit të konsumatorit]; Shërbime të ankandit; 

Shërbimet e importit dhe eksportit; Shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave 

dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit 

e mallrave dhe shërbimeve; Hulumtim tregu; Shërbime me shumicë në lidhje me produktet 

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

me pakicë dhe shumicë në lidhje me artikujt për foshnje, foshnje dhe fëmijë, artikuj për 

shtatzëninë, mallra shtëpiake dhe kuzhine, artikuj në farmaci, produkte të kujdesit personal, 

vajra esenciale, shtesa ushqimore, ushqime për fëmijë, përgatitje dhe artikuj higjienik, 

përgatitje dhe artikuj mjekësorë, artikuj për higjienën femërore, pelena për foshnje dhe mos 

mbajtjeje, mjete ushqimore dhe bedelë, artikuj diagnostikues të shtatzënisë, veshje, ushqim 

dhe pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1002 

(220) 08/07/2021 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 

(540)  MANHATTAN 
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(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/ 2021/1003 

(220) 08/07/2021 

(731) Albina Dyla , Albina Dyla B.I 

Rr. Skenderbeu, Gjakovë, KS 

(740)  Florin Lata , “Vokshi & Lata”Sh.p.k. 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)  ALBINA DYLA  

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe substancat e tjera për përdorim në lavanderi, preparate 

për pastrim, lustrim dhe largimin e yndyres, preparate pastrimi, vajra pastrimi, produkte për 

ruajtjen e lëkurës (shkëlqyese), produkte për zbardhjen e lëkurës, krem për lustrim, krem 

për lëkurë, kremra këpucësh, shkëlqyes për këpucë, shkëlqyes këpucësh, dyll për këpucë; 

produkte parfumerie; parfume; ujë tualeti; uji parfumi; ujë kolonje; baza për parfum; 

ekstrakte lulesh; vajra esenciale; preparate për aromatizimin e ajrit; aroma nga lulet e thara 

dhe erëza (parfume), temjan; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës dhe të buzëve; 

përgatitje kozmetike për qëllime dobësimi; kremra për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

kozmetikë për duart, fytyrën dhe trupin; pregatitje për kujdesin e flokëve produkte për 

flokë; kremra për flokë; heqësit e ngjyrave të flokëve; ngjyra e flokëve; kremra apo xhel 

për fiksimin e flokëve; llaqet e flokëve; kremet depiluese, dyll depilues; produktet e 

rruajtjes; sapun për rruajtje; krem për rruajtje; produktet që përdoren pas rruajtjes; preparate 

për rrezitje në diell dhe për qëllime kozmetike; preparate për bllokimin e diellit 

[kozmetikë]; preparate për vetë-rrezitje për qëllime kozmetike; produkte toaleti; pastë 

dhëmbësh; sapun; shampon; xhel për dush; xhel për banjo; vajëra për banjo; kripëra për 

banjo; produkte me fluska; perla për banjo; pudër pluhur për banjo; qumësht toaleti; 

deodorantë; produkte për grim; buzëkuq; maskarë për qerpikë; produkte për faqe; pudër 

grimi; llajner për sy; laps për grim; preparate për heqjen e grimit; artikuj dekorues për 

qëllime kozmetike; tatuazhe të përkohshme për trupin dhe thonjtë, artikuj kozmetik; 

preparate për kujdesin dhe zbukurimin e thonjve; shkëlqyes të thonjve, mbrojtës të thonjve, 

llaqet e thonjve, heqësit e manikyrëve të thonjve; thonj fals për duart dhe këmbët, artikuj 

për thonj fals, ngjitës për thonj fals  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente 
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për shpëtimin e jetës dhe për mësim; aparate për regjistrim, transmetim, riprodhim të 

tingujve ose imazheve, media regjistrimi magnetike, disqe zëri; çanta dhe mbajtëse për 

kamera ose video kamera; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; 

makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të informacionit, kompjuterët dhe pajisjet për 

kompjuterë; shtresa për maus; softuerë; shkopinj USB, ditarë elektronikë, softuere lojë, 

programe kompjuterike të regjistruara, programe kompjuterike dhe telefonike mobile 

(softëare të shkarkueshëm) dhe publikime elektronike që mund të shkarkohen on-line ose 

nga interneti; syze, syze, syze dielli, syze për sport, korniza të syzeve; Lente (thjerrëza) të 

syzeve, lentet e kontaktit; mbulues për syze ose lentet e kontaktit; dylbi (optika); mbajtëse 

laptopi; çanta të dizajnuara për laptopë; aparat fotografik; vozë sinjalizuese; vozë me 

shenjim; telefona, telefona celularë, telefona të mençur, tableta, PDA dhe MP3 plejer; 

pajisje për telefona, telefona celularë, smartfonë, tableta, PDA dhe MP3 plejer, domethënë 

pajisje pa duar për telefonat, bateritë, mbulesat, mbajtëse, fasada, mbushës, shiritat e duarve 

ose litar të shkurtër, kufje; çanta dhe mbajtëse për telefonat mobil dhe pajisjet telefonike  

14  Bizhuteri dhe produkte bizhuterie (duke përfshirë bizhuteri të modës); gurë të çmuar 

ose gjysëm të çmuar; perla; mbajtëse të bizhuterive [kasketa]; unaza, vathë, pranga, 

bylyzyk, sharme, broshë, zinxhirë, qafore, varëse për qafe, unaza çelësash [unaza të ndara 

me xhingël ose zhinxhir dekorative], kunja lidhëse, medalione, medalje, bizhuteri për çanta; 

kuti bizhuterish; trofe të metaleve të çmuara; produkte të orës dhe instrumente 

kronometrikë, orë, orë dore, shirita dore, orë me alarm, kronometër, orë muri, mbajtëse ose 

mbajtëse për artikujt e orëve; orët (pjesë të orëve)  

18  Lëkure dhe imitim lëkure; koferë dhe valixhe; çanta udhëtimi, çanta sportive; çanta 

dore, çanta shpine; çanta plazhi, çanta shkollore, çanta, çanta për pazar; valixhe udhëtimi; 

çanta udhëtimi për veshje dhe këpucë; mbajtëse ngjitëse dhe mbajtësit e dokumenteve, 

mbajtëse e dokumenteve, valixhe (mallrat e lëkurës); çanta dore, kuletat, mbajtës të 

kartelave (kuletat), kuletat e monedhave jo prej metalit të çmuar, mbajtëse të qelësave 

(mallra lëkure); kuti prej lëkure ose imitim lëkure; set udhëtimi (mallra lëkure), kuti të 

destinuara për artikuj higjiene të njohura si "mbajtëse të vaniteteve"; çanta lëkurë, çanta 

dore (çanta e mbrëmjes); parasols; obrella shiu dhe obrella për mbrojtje nga dielli; veshje 

për kafshë, çanta për mbajtjen e kafshëve  

25  Veshje, fustane të gjata, fustane për mbrëmje , puloverë, xhaketa, këmisha, bluza, 

pantallona, xhaketa, kostume, pallto, mantele kundër shiut, pallto të mëdha, pallto me 

kapuq, funde, fustane, pantallona të shkurtra; pizhame;, penjuar, kapele, kapele (kackete), 

doreza (veshje), kravatë, rripa (veshje), rripa lëkure, shalle, mantel (veshje), shalle, shall të 

hollë, çorape, çorape të gjata deri te gjuri, triko, stole (shall i gjate); të brendshme, artikuj të 

brendshme; bikini; këpucë, pantofla, çizme dhe çizme deri në kyçin e këmbës  

35  Shërbime reklamimi; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; shpërndarja e materialit 

reklamues; reklamat postare; Reklamim me postë të drejtpërdrejtë (broshura, prospekte, 

materiale të shtypura, mostra); Rregullimi i abonimeve të gazetave për të tjerët; publikimi i 

teksteve reklamuese; menaxhimin e biznesit; administrim komercial; shpërndarja e 

prospekteve, mostrave; këshilla biznesi, informacion ose informacion biznesi; hulumtimi i 

biznesit; asistimi i menaxhimit të ndërmarrjeve tregtare apo industriale; vlerësim në punët 

komerciale ose industriale; kontabiliteti; riprodhimi i dokumenteve; zyrat e punësimit; 

menaxhimi i dosjeve kompjuterike; futja e të dhënave dhe shërbimet e përpunimit të të 

dhënave, dhënia me qira e dosjeve kompjuterike; organizata ekspozuese për qëllime 

komerciale ose reklamuese; reklamim online në një rrjet kompjuterik; dhënia me qira e 
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kohës së reklamimit në çdo mjet komunikimi; marrëdhëniet me publikun; shërbim 

modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; shfaqja, dekorimi i dritareve; promovimi 

i shitjeve për të tjerët; promovimi i produkteve përmes televizionit, internetit, katalogëve 

me një ofertë për të shitur; organizimi i ngjarjeve komerciale; menaxhimi administrativ i 

vendeve të ekspozimit; prezentimi i mallrave në çdo mjet komunikimi për shitjen me 

pakicë; informacionin e konsumatorit dhe këshillën e biznesit; licencimin komercial të 

produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e abonimit në shërbimet e telekomunikacionit për të 

tjerët, grupimi për të mirën e të tjerëve i mallrave të ndryshme prej lëkure, bizhuteri, 

bizhuteri, ora, syze, materiale për zyrë, stilolapsa, çadra, mallra sportive, artikuj duhani, 

artikujt e veshjeve dhe kepuceve, dhe aparatet e telekomunikacionit (me perjashtim te 

transportit te tyre), duke i lejuar konsumatoret t'i shohin ato dhe t'i blejnë ne menyre te 

përshtatshme ne dyqan; shitjen me shumicë dhe pakicë të artikujve prej letre, artikuj lëkure, 

bizhuteri, bizhuteri, orë, syze, stilolapsa, çadra, mallra sportive, artikuj duhani, artikuj 

veshjesh dhe këpucësh, artikuj telekomunikimi, libra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1004 

(220) 09/07/2021 

(731) Vitabiotics Ltd 1 Apsley Way, 

London NW2 7HF, United Kingdom, UK 

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

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  VITABIOTICS 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate vitaminash dhe mineralesh; preparate ushqimore 

për foshnje (beba) dhe invalid.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1005 

(220) 09/07/2021 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr  

 

 
 

(540)  NATURAL SOURCHERRY 

 

 
     

 

(511) 25  Veshmbathje , kepuce, kapele  

32  Birra dhe produkte nga birra; përbërës për pregaditje e pijeve; pije joalkoolike; ujë 

mineral (pije); ujë me gaz; pije frutash; langje; shurup për pregaditjen e pijeve   

33  Pije alkoolike (përveç birrë); përbërës për pregaditjen e pijeve alkoolike; ekstrakt 

alkooli nga pemët; esenca alkoolike; ekstrakt alkooli.  
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(210) KS/M/ 2021/1006 

(220) 09/07/2021 

(300) 82385  21/01/2021  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

91) E kuqe dhe e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aplikacion i softuerit kompjuterik për qasje në përmbajtje audio, video dhe 

multimediale; aplikacion i softuerit kompjuterik për qasje në programimin muzikor dhe 

shërbimin e listës për dëgjim; aplikacion i softuerit kompjuterik për përdorim në gjenerimin 

e rekomandimeve të personalizuara të audios, videos, të dhënave, tekstit dhe përmbajtjes 

tjetër multimediale, duke përfshirë muzikë, koncerte, video, radio, televizion, ngjarje 

kulturore dhe programe të lidhura me argëtimin, të përcaktuara nga një analizë e 

preferencave të përdoruesit; aplikacion i softuerit kompjuterik për krijimin dhe ndarjen e 

listave të dëgjimit të skedarëve audio dhe multimedia; aplikacion i softuerit kompjuterik për 

përdorim në lidhje me një shërbim të abonimit të muzikës në internet; softuer kompjuterik 

për sinkronizim të bazës së të dhënave; softuer kompjuterik për menaxhim të bazës së të 

dhënave; softuer kompjuterik për përdorim në luajtjen, organizimin, shkarkimin, 

transmetimin, manipulimin dhe rishikimin e skedarëve audio dhe skedarëve mediatikë; 

softuer kompjuterik për përdorim në dërgimin, shpërndarjen dhe transmetimin e muzikës 

dixhitale dhe përmbajtjes audio, video, tekst dhe multimediale që lidhet me argëtimin; 

softuer kompjuterik për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe 

të dhënave për bazat e të dhënave të rrjeteve sociale peer-to-peer; softuer kompjuterik për të 

mundësuar përdoruesit të programojnë dhe shpërndajnë audio, video, të dhëna, tekst dhe 

përmbajtje tjetër multimediale, duke përfshirë muzikë, koncerte, video, radio, televizion, 

ngjarje kulturore dhe programe arsimore që lidhen me argëtim përmes rrjeteve të 

komunikimit; softuer kompjuterik për qasje, shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave në 

internet; softuer kompjuterik për rregullimin, konfigurimin, funksionimin dhe kontrollimin 

e pajisjeve mobile, pajisje që mund të barten, telefona celularë, kompjuterë dhe pajisje 

periferike të kompjuterit, dhe aparate audio dhe video; regjistrime audio dhe video të 

shkarkueshme që përmbajnë muzikë, shfaqje muzikore dhe video muzikore; aplikacion i 

softuerit kompjuterik për përdorim në rishikimin, ruajtjen, organizimin dhe luajtjen e 

drejtpërdrejtë (live) dhe të regjistruar paraprakisht të përmbajtjes audio, video dhe 

multimediale; karta dhuratë të koduara në mënyrë magnetike.   

42  Sigurimi i një programi kompjuterik online të pa-shkarkueshëm për përdorim në 

gjenerimin e rekomandimeve të personalizuara të audios, videos, të dhënave, tekstit dhe 

përmbajtjes tjetër multimediale; sigurimi i një programi kompjuterik online të pa-

shkarkueshëm për përdorim në krijimin dhe ndarjen e listave të dëgjimit të skedarëve audio 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

215 

 

dhe multimedia; sigurimi i një programi kompjuterik online të pa-shkarkueshëm për 

përdorim në lidhje me një shërbim të abonimit të muzikës në internet; sigurimi i një 

programi kompjuterik online të pa-shkarkueshëm për përdorim në luajtjen, organizimin, 

shkarkimin, transmetimin, manipulimin dhe rishikimin e skedarëve audio dhe skedarëve 

mediatikë; sigurimi i një programi kompjuterik online të pa-shkarkueshëm për përdorim në 

dërgimin, shpërndarjen dhe transmetimin e muzikës dixhitale dhe përmbajtjes audio, video, 

tekstit dhe multimedial që lidhen me argëtimin; sigurimi i motorëve të kërkimit për marrjen 

e të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit elektronik; shërbime 

kompjuterike, përkatësisht, sigurimi i faqeve të personalizuara të uebit dhe formateve të 

tjera të të dhënave që paraqesin një informacion të personalizuar nga përdoruesi në fushat e 

lajmeve, komenteve dhe informacioneve të tjera, përmbajtjes nga faqet e internetit dhe 

përmbajtjeve të tjera të tekstit, audios, videos dhe multimedias; krijimin e indekseve të 

informacionit në internet, faqeve dhe burimeve të tjera të disponueshme në rrjetet 

kompjuterike globale për të tjerët; informacion në lidhje me harduerin ose softuerin 

kompjuterik të siguruar on-line nga një rrjet global kompjuterik ose nga interneti; shërbimet 

elektronike të ruajtjes së të dhënave.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1007 

(220) 09/07/2021 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3,2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SOHO 

 

 
     

 

(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.  
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(210) KS/M/ 2021/1008 

(220) 09/07/2021 

(731) Salvatore Ferragamo S.p.A. 

a joint-stock company organized and 

existing under the laws of Italy,Via 

Tornabuoni, 2 Firenze, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FERRAGAMO 

 

 
     

 

(511) 3  Parfume, ujë me parfum ,ujë kolonjë, ujë tualeti, vajra esenciale, krem pas rrojës, 

kremra rroje, krem rroje dhe shkumë, shampon, balsam për flokë, maska bukurie, krem për 

zbutje lëkure, krem për duar, krem te fytyrës dhe trupit, deodorant për përdorim personal, 

antiperspirant për përdorim personal, pastrues për lëkur, sapun për përdorim personal, 

sapunë për banjë, sapun për dush, vaskë dhe shkumë për dush, vaskë dhe gjel dushi, vajra te 

trupit, kremra te trupit, kremra te lëkurës, kremra te flokëve; pasta te dhëmbëve; artikuj 

kozmetik  

18  Çanta, çanta të shpinës, çanta për dore, çanta Boston, çanta për bel, çanta për mbajtjen e 

foshnjave, lëkur dhe çanta pazari kanavacë, çanta dhe sende personale, çanta për bartje, 

çanta dore për femra, çanta te mbrëmjes, kuletat, kuletë , rastet e lëkurës për karta krediti, 

rastet e lëkurës për kartëvizita, valixhe e vogël, valixhe e vogël lëkure, çanta te vogla prej 

lëkure, çanta shkollore, çanta, valixhe, çanta rezerve për udhëtim, brekë dhe çanta 

udhëtimi; mbajtëse te çelësave, qante shpine, qante shpine, kutitë e tualetit boshe për shitje, 

çanta dore, çanta me rrota, çanta te plazhit; çadër dhe qeder; bastunët; kamxhik, pajimet 

dhe takëme kuajsh  

25  Xhemper pa mëngë , xhaketë e thurur, triko, fanellë, bluze, xhaketa, xhemper, kapuç me 

gëzof, kostume banje, këmisha bluza, këmisha me mëngë te shkurtra, pantallona, xhins, 

jelek, xhaketë, funde, pantallona të shkurtra, fanella me mëngë të shkurtra, fustane solemn, 

veshje, kostume për burra, kostume për femra, xhakete e gjate, xhup me kapele, pallto, 

gjysme mantelet ,mushama, pallto, rroba pune, veshje stërvitëse, ndërresa te brendshme, 

jelek, pizhame, këmishë nate, pantallona, pantallona të shkurtra boxer, sutjena, petk dhome, 

çorape, gete, çorap, çorape, çorape te ngushta për femra, dollakë, mantel pas larjes, shami 

xhepi, shall, fashë, shall, shall, kravatë, dorëza për veshje, këpucët, çizme, sandale, papuçe, 

nallane, kapele dhe kapele me strehë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1011 

(220) 12/07/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) E bardhë,kafe e lehtë dhe e mbyllët, e 

kaltër, violete, e  kuqe, e zezë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Ushqim snack, snacks (meze); snacks të shijshme (pikante) me bazë mielli; 

produkte krokante te kriposura; pasta të shijshme; shkopinj të kripur; xhevrek; produkte 

krokante.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1012 

(220) 12/07/2021 

(731) Atdhe Hetemi TAG Digitals SH.P.K. 

Prishtinë, Bulevardi Nënë Tereza, H30 B1, 

Nr. 5, KS 

(591) E bardhë, e gjelbër dhe e zezë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; organizim dhe administrim; funksionet e zyrës; 

reklamimi; marketing dhe shërbimet promovuese; shpërndarja e mostrave; zhvillimi i 

koncepteve të reklamave; shkrimi dhe botimi i teksteve publicitare; shërbimet e 

marrëdhënieve publike;  kërkimin e të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët; 

menaxhimin e kompjuterizuar të skedarëve.  

38  Transmetimi i skedarëve digjitalë dhe postës elektronike; sigurimi i aksesit të 

përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; radioja dhe transmetimi televiziv; transmetimi i 

videove sipas kërkesës; sigurimi i bisedave në internet dhe forume në internet; shërbime 

telekonferencë dhe video konferencë.  

41  Arsimi; trajnimi veprimtari sportive dhe kulturore; organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose arsimore; rregullimi dhe drejtimi i konferencave dhe simpoziumeve; rrjetet e 

reporterëve të lajmeve, raportimi fotografik; fotografi, drejtimi i filmit dhe shërbimet e 

prodhimit, shërbime kulturore; arsimore ose argëtuese; shërbime të caktuara të shkrimit.  
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(210) KS/M/ 2021/1013 

(220) 12/07/2021 

(731) ONE Telecommunications SHA 

Rr. Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  ONE 

 

 
     

 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1014 

(220) 12/07/2021 

(731) ONE Telecommunications SHA 

Rr. Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(591)    E kaltër e hapur (PANTONE 2995 

C), Portokalli (PANTONE 130 C) 

   E bardhë. 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

219 

 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1015 

(220) 12/07/2021 

(731) ONE Telecommunications SHA 

Rr. Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(591) E bardhë, Portokalli (PANTONE 130 

C), E kaltër e mbyllur (PANTONE 295 C). 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 
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përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1016 

(220) 12/07/2021 

(731) ONE Telecommunications SHA 

Rr. Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(591)  E bardhë, Portokalli (PANTONE 130 

C) E kaltër e hapur (PANTONE 2995 C),  

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1017 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër  dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1018 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër  dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.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  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1019 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër  dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1020 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, e Verdhë   

dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1021 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 
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(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1022 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, Kaltër dhe e 

Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

226 

 

 

(210) KS/M/ 2021/1023 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër dhe Vjollce.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte 

te punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra 

ushqyese; kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e 

pijeve alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, 

ëmbëlsira dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për 

pjekurinë (fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh 

(ketchup); uthull, salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, 

bimë te thara; gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, 

peta, oriz, bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej 

drithërave, brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra 

ushqimore (zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne 

mjekësi, te cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, 

oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1024 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, Kaltër, 

Bezhë dhe e Vjollce.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.  

(540)   
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Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera;kafshët e gjalla;pemët dhe perimet e freskëta;farat, bimët dhe lulet 

natyrore;ushqimi për kafshë;malta.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1025 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, Kuqe, 

Vishnje e mbyllur dhe e Verdhe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1026 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, Kuqe, 

Portokalli dhe e Verdhe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 
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perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1027 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër dhe Bezhë. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1028 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(540)   
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(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, Verdhë dhe 

e Kuqe. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1029 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, Verdhë dhe 

e Kuqe. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1030 

(220) 13/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër dhe Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

232 

 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera;kafshët e gjalla;pemët dhe perimet e freskëta;farat, bimët dhe lulet 

natyrore;ushqimi për kafshë;malta.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1031 

(220) 13/07/2021 

(731) MCCROFT TOBACCO KOSOVA 

L.L.C Adresa: Rr. Muharem Gashi p/n, 

Fabrika e Duhanit, 60000 Gjilan, Republika 

e Kosovës, KS 

(740)  Visar L. Kastrati :  Rr.Aziz Abrashi, 

nr.86 Zona Industriale 10000 Prishtinë, 

Republika e Kosovës 

 
 

(540)  HAMILTON 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro, 

cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në 

veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve apo kutijeve të cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1032 

(220) 13/07/2021 

(731) MCCROFT TOBACCO KOSOVA 

L.L.C Adresa: Rr. Muharem Gashi p/n, 

Fabrika e Duhanit, 60000 Gjilan, Republika 

e Kosovës, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e hirit si dhe ngjyrë 

rozë.  

(740)  Visar Kastrati EXCLUSIVE Sh.p.k., 

Adresa: Rr. Aziz Abrashi nr.86 Zona 

Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro, 

cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në 

veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve apo kutijeve të cigareve.  
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(210) KS/M/ 2021/1033 

(220) 13/07/2021 

(731) MCCROFT TOBACCO KOSOVA 

L.L.C Rr. Muharem Gashi p/n, Fabrika e 

Duhanit, 60000 Gjilan, Republika e 

Kosovës, KS 

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

kaltër e mbyllët.  

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.86 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro, 

cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në 

veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve apo kutijeve të cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1034 

(220) 13/07/2021 

(731) MCCROFT TOBACCO KOSOVA 

L.L.C Adresa: Rr. Muharem Gashi p/n, 

Fabrika e Duhanit, 60000 Gjilan, Republika 

e Kosovës, KS 

(591) E zezë, gold, e bardhë dhe rozë 

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.66 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro, 

cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në 

veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve apo kutijeve të cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1035 

(220) 13/07/2021 

(300) 82708  12/02/2021  JM 

(731) Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place,Culver City California 90232, US 

(540)  Beats Studio Buds 
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(511) 9  Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese veshi; altoparlantë; altoparlantë audio; kufje; 

mikrofona; kabllo audio; karikuesit, kabllot e karikimit dhe adaptorët e rrymës për 

përdorim me kufje, dëgjuese për vesh, dëgjuese veshi dhe altoparlantë audio; këllëfa 

mbajtës për kufje, dëgjuese për vesh, dëgjuese veshi dhe altoparlantë audio; këllëfa 

mbrojtëse për kufje, dëgjuese për vesh, dëgjuese veshi dhe altoparlantë audio; mbulesa, 

çanta dhe këllëfë të përshtatura ose të formësuara për të mbajtur audio pllejerë, kufje, 

dëgjuese për vesh, dëgjuese veshi dhe altoparlantë audio; akcesorë për kufje, dëgjuese për 

vesh, dëgjuese veshi dhe altoparlantë audio, përkatësisht shiritat, kordat e qafës, telat dhe 

shiritat; softuer kompjuterik për kontrollimin dhe përditësimin e kufjeve, dëshueseve për 

vesh, dëgjuesve të veshit dhe altoparlantëve audio.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1036 

(220) 13/07/2021 

(731) Space Exploration Technologies Corp. 

1 Rocket Road,Hawthorne, California 

90250, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  STARLINK 

 

 
     

 

(511) 9  Satelitë për qëllime shkencore dhe tregtare; pajisje për marrjen, përpunimin dhe 

transmetimin e zërit, videos, të dhëna e dhe informacionit përmes sinjaleve të 

telekomunikacionit dhe pa tel, satelitëve dhe kompjuterëve, përkatësisht, marrësve, 

moduleve marrëse, modulatorëve, transmetuesve, multipleksuesve, dekoderëve, 

përpunuesve të të dhënave, qarqeve të inegruara; haduerë dhe softuerë operativ kompjuterik 

për përdorim në produktet e sipërpërmendura, terminalet satelitorë dhe stacionet tokësore 

satelitore.   

38  Shërbime të komunikimit dhe transmetimit satelitor; shërbime të komunikimit pa tel me 

bandë të gjerë; transmetimi i të dhënave, zërit dhe videos me satelit; shërbime interaktive të 

komunikimit satelitor; dërgimi i mesazheve me transmetim elektronik; ofrimi i lidhjes 

telekomunikuese me internet; shërbime të telekomunikimeve gateuey; ofrim aksesi në 

internet pa tel me shpejtësi të lartë; ofrim aksesi me shumë përdorues në internet, me rrjete 

kompjuterike globale dhe rrjete te komunikimeve elektronike; ofrim aksesi në rrjetet 

globale të informacionit; shërbime telekomunikacionesh përmes satelitit; ofrimi i një faqe 

në internet që përmban informacion në fushën e komunikimeve satelitore; ofrimi i një faqe 

në internet që përmban informacion në fushën e aksesit në internet përmes satelitit; ofrimi i 

aksesit në bazat e të dhënave elektronike dhe informacionti në internet për t’u përdorur në 

marrjen e të dhënave satelitore, regjistrimeve dhe matjeve; shërbime fotografike satelitore.   

42  Shërbime kërkimi dhe zhvillimi në fushën e komunikimeve satelitore; shërbime 

këshillimi në fushën e komunikimeve satelitore; shërbime inxhinierike në fushën e 

komunikimeve satelitore; shërbime shkencore dhe teknologjike, përkatësisht, kërkime, 
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analiza dhe monitorime të të dhënave të kapura përmes senosrëve në distancë dhe 

satelitëve; shërbime detektimi në distancë, përkatësisht, vrojtimi ajror përmes përdorimit të 

satelitëve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1037 

(220) 14/07/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  CAKEUP  

 

 
     

 

(511) 30  Pastiqeri dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira, biskota me mbushje çokollate, ëmbëlsira - 

mufins, biskota, waffles; petit katërsh [ëmbëlsira], produkte furre me përbërës kryesor 

kremin, deserte me krem, ëmbëlsira, perzirje e gatshme per ëmbëlsira, veçanërisht mufin-

përzierjet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1038 

(220) 14/07/2021 

(731) CASEN RECORDATI, S.L. 

Autovía Logroño Km. 13,300,50180 Utebo 

(Zaragoza)/ SPAIN, ES 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CASENGLICOL 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1039 

(220) 14/07/2021 

(300) 82434  18/01/2021  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way, 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 9  Produkte dhe shërbime: “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund 

të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; 

telefona mobil; telefona të mençur (smartfona); pajisje komunikimi pa tela për 

transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; 

aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë 

në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e 

telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që 

mund të vishet; pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të 

ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës 

elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale;  ora të mençura (smartuaç); syzë të mençura; 

unaza të mençura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur 

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

për përdorim në rishikimin, ruajtjen, organizimin dhe riprodukimin e e përmbajtjes audio 

dhe video; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, transmetimin, manipulimin, 

riprodukimin, pëpunimin, shfaqjes së drejtpërdrejtë, luajtjen dhe rishikimin e audio dhe 

videove, imazheve si dhe përmbajtjes multimediale në pajisje elektronike dixhitale; softuer 

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

dhe e shkarkueshme audio, video dhe multimediale; trasnmetime dhe transmetime audio të 

shkarkueshme që përmbajnë materiale audio, video dhe transmetime multimediale tjera të 

shkarkueshme në fushën e muzikës, televizionit, filmave, librave, lajmeve, koncerteve, 

radiove, sporteve, lojrave, ngjarjeve kulturore, dhe programeve që janë të lidhura me 

argëtime dhe atyre edukative; materiale dixhitale audio, video dhe dosje multimediale dhe 

incizime të shkarkueshme që përmbajnë muzikë, television, filma, libra, lajme, koncerte, 

radio, sporte, lojra, ngjarje kulturore dhe programe me bazë argëtuese dhe edukative; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike kompjuterike që mund të vishen, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, ora të mençura, syze të mençura, unaza të mençura, kufje, dëgjuese për 

vesh, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të 

autentifikimit dhe identifikimit biometric; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione, 
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kuti instalimi, audio dhe video pllejerë dhe incizues; ekrane për shfaqjen e realitetit të 

zmadhuar dhe atij virtual, syzë, kontrollorë, dhe kufje; syze 3D; syze për sy; syze dielli; 

syze me lente, xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për 

kamera; tastiera, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe të përdoruesit për kompjuterë dhe pajisje elektronike të 

vendosur në makina motorike, gjegjësisht panale elektronike të kontrollit, monitorë, ekrane 

më prekje, teledirigjues, stacione montimi, konektorë, ndërprerës, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje me GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimit për automjete [kompjuterë të montuar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mençura, syzeve të mençura, kufjeve, dëgjueseve, audio dhe video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 

teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të mençura, syzeve të 

mençura, kufjeve, dëgjueseve, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, 

kutive të instalimit, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; 

konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë që mbahen në dorë, 

pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të mençura, kufje, dëgjuese, audio e 

video pllejerë dhe incizues, televizione, dhe kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; 

ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të mençura, televizione, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë 

kompjuteri, ekrane të televonave mobil, dhe ekraneve të orave të mençura; pjesë dhe 

aksesorë për kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, dëgjuese, 

kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti instalimi; mbështjellës, çanta, 

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

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, 

dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-

fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e kafshëve; 

axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; arka; aparate mekanizmat 

e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënjues i qosheve; 

makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për selektimin e shpërblimeve; 

makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi elektronike; aparate 

matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; 

telekomanda; fije që lidhen me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për kontrollimin nga 

distanca të operacioneve industriale; panele solare për prodhimin e elektricitetit; lidhës 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

238 

 

solar; bateri solare; ndalues të dritave; elektrolizator; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate 

radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe pajisje jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese; 

filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardhe 

të elektrizuara; frenues portativ që kontrollohet nga distanca për automjete.”  

38  Produkte dhe shërbime: “Telekomunikime; shfaqje, transmetime dhe transmetime të 

vazhdueshme (striming) të zërit, të dhënave, imazheve, muzikës, materialeve audio, video, 

multimediale, televizive dhe të radios përmes rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve 

kompjuterike, internetit, satelitave, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela, televizionit, dhe 

kabllorit; shfaqje, transmetim dhe shërbime të shfaqjes së vazhdueshme (striming) për 

abonime dhe materiale paguaj-për-të-shikuar përmes rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve 

kompjuterike, internetit, satelitave, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela, televizioneve 

dhe kabllorit; shërbime të transmetimit të videove me porosi; përputhje të përdoruesve për 

transferim të muzikës, materialeve audio, video dhe multimediale përmes rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitave, radios, rrjeteve të 

komunikimit pa tela, televizioneve dhe atij kabllor; shërbime për telefona, postë 

elektronike, mesazhe elektronike, transmetime të të dhënave elektronike, audiokonferenca 

dhe videokonferenca; ofrime të qasjes në rrjete të telekomunikimit, rrjete kompjuterike, 

internet, komunikime satelitore, rrjete të komunikimit pa tela, dhe kabllorit; ofrime të 

qasjes në uebsajte, baza të të dhënave, tabela njoftuese elektronike, forume online, 

direktori, muzikë dhe programe audio si dhe video; komunikime përmes kompjuterëve; 

shërbime të informatave, këshillimit dhe konsulencës lidhur me të lartpëmendurat.”   

42  Produkte dhe shërbime: “Dizajnim dhe zhvillim të harduerit, sotuerit kompjuterik, 

pajisjeve periferike, dhe video lojrave dhe lojrave kompjuterike; shërbime konsulence për 

harduer dhe softuer kompjuterik; programim kompjuterik; dizajnim të bazave të të dhënave 

kompjuterike; ruajtje të të dhënave elektronike; shërbime të punëve kompjuterike në re; 

dhënie me qira të harduerit, softuerit kompjuterik dhe pajisjeve periferike; ofrime online të 

softuerit të pashkarkueshëm; shërbime konsulence për zhvillime të sistemeve kompjuterike, 

bazave të të dhënave dhe aplikacioneve; konsulencë lidhur me sigurinë kompjuterike dhe 

sigurinë e të dhënave; shërbime të kriptimit të të dhënave; ofrime online të informatave për 

harduer dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtje, riparim dhe përditësim të harduerit 

kompjuterik, softuerit, pajisjeve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të përkrahjes 

teknike, diagnostifikime dhe zgjidhje të problemeve për probleme të harduerit dhe softuerit 

kompjuterik, dhe shërbime të asistencës kompjuterike; shërbime të krijimit, dizajnimit dhe 

mirëmbajtjes së uebsajteve; shërbime hosting për uebsajte; ofrime të makinave të kërkimit 

për marrjen e të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve tjera të komunikimit elektronik; 

krijime të indeksimeve të informatave online, sajteve dhe burimeve tjera të disponueshme 

në internet dhe rrjete tjera të komunikimit elektronik; shërbime të kartografisë dhe 

hartëzimit; ofrime të një portali të internetit që iu mundëson përdoruesve të inspektojnë dhe 

shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe dokumente tjera; ofrime të një portali të 

internetit që iu mundëson përdoruesve të inspektojnë dhe shkarkojnë libra elektronik, 

publikime, dhe dokumente tjera; shërbime shkencore dhe teknologjike; shërbime të 

dizajneve industriale; shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale; hulumtime 

mjekësore; laboratore mjekësore; shërbime të konsulencës, informatave dhe këshillimit 

lidhur me të lartpërmendura  
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(210) KS/M/ 2021/1040 

(220) 15/07/2021 

(731) The Gillette Company LLC  

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

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

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

(540)  SEA MIST 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për rruajtje, përkatësisht, kremëra për rroje, xhel për rruajtje, locione për 

rruajtje dhe shkumë për rruajtje; spreje, locione dhe balsame pas rruajtjes; larës per fytyre 

dhe skrab; preparate për kujdesin e lëkurës, përkatësisht hidratues të lëkurës; përgatitje jo 

mjekësore për kujdesin e lëkurës; sprej trupi; kolonjë; anti-djersë dhe deodorantë për 

përdorim personal; shampo trupi; sapunë jo mjekësorë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1042 

(220) 16/07/2021 

(731) Krenar Çeku Rruga “Fatos Ademaj” 

p.n. Pejë, 30000 , KS 

(591) E zezë dhe e bardhë  

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  përfshinë metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre, materiali ndërtimor prej metali, 

konstruksionet e transportueshme metalike, materialet metalike për binarë treni, kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta, hekurishtet, artikuj të vegjël metali, gypa dhe 

tuba metalikë, kasaforta, mallra metalesh të thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera, 

xehet.  

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: -ndërtimin dhe prishjen e ndërtesave, 

rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si dhe shërbimet në fushën e ndërtimit, 

për shembull, pamja e brendshme dhe e jashtme, suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve 

të ngrohjes dhe mbulimi; -ndërtimi i anijeve; -pjesa 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.  
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(210) KS/M/ 2021/1043 

(220) 16/07/2021 

(731) Jaffa d.o.o. Crvenka Maršala Tita 245, 

25220 Crvenka,Serbia, RS 

(591) E kuqe, e bardhë 

(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 noodles(lloj i 

makaronave); tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe 

ëmbëlsira; çokollatë; akullore, sherbet dhe akuj të tjerë ushqimore; sheqer, mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, seasonings(erëza të ndryshme), erëza, barishte të 

konservuara; uthull, salca dhe aromatizues  të tjerë; akull (ujë i ngrirë).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1045 

(220) 16/07/2021 

(731) GARMONT INTERNATIONAL 

S.R.L. Via del Lavoro 18,31050 Vedelago, 

Treviso, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, Mbathje; kapela; Këpucë trajnimi; Veshje të papërshkueshme nga uji; 

Veshje  gjimnastike; Veshje çiklistësh; Fustane; Rroba banje; Pajisjet që nuk-rrëshqasin për 

mbathje; Veshje; Bandanas [shamia]; Bereta; Ndërresa të brendshme; Ndërresa të 

brendshme që thithin djersën; Varëse; Galoshes; Këpucë për ecje; Çorape; Çorape; 

Pantallona te ngushta për veshje; Këmisha; Ndërresa  sportive; Kapele; Rripa [veshje]; 

Kostume banje; Kravata; Shirita koke [veshje]; Fitingu prej metali për këpucë; Çizme me 

pjes  te sipërme; rathë prej pëlhure per kyçin e këmbëve; Xhaketa [veshje]; Doreza 

[veshje]; Anesore e mbathjeve; Triko [veshje]; Dollakë [ngrohese për këmbë]; Të 

brendshme trikotazhi; Fanella sportive; Pantofla; Pantallona; Mbrojtëse thembrash për 

këpucë; tips i  mbathjeve; Pjesë thembrash për çorape; Sandale; Sandale për banjë; Këpucë; 

Pantofla banje; Këpucë ose sandale Esparto; Këpucë gjimnastike; Këpucë plazhi; Këpucë 

futbolli; Çizme alpinizmi; Çizme për skijim; Mbrojtëse jakash; Taban të brendshme; Shirita 

gaiter; Gjysmë çizme; Çizme dantelle; Çizme; Thembra për mbathje; Stud për çizme 

futbolli; Take; Pjesë takesh për mbathje; Bluza; Te Sipërmet e mbathjeve; Çizme ankle; 

Valenki [çizme felte]; Këpucë prej druri; Streh e kapelave.  
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(210) KS/M/ 2021/1046 

(220) 16/07/2021 

(731) GARMONT INTERNATIONAL 

S.R.L. Via del Lavoro 18,31050 Vedelago, 

Treviso, Italy, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GARMONT 

 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, Mbathje; kapela; Këpucë trajnimi; Veshje të papërshkueshme nga uji; 

Veshje  gjimnastike; Veshje çiklistësh; Fustane; Rroba banje; Pajisjet që nuk-rrëshqasin për 

mbathje; Veshje; Bandanas [shamia]; Bereta; Ndërresa të brendshme; Ndërresa të 

brendshme që thithin djersën; Varëse; Galoshes; Këpucë për ecje; Çorape; Çorape; 

Pantallona te ngushta për veshje; Këmisha; Ndërresa  sportive; Kapele; Rripa [veshje]; 

Kostume banje; Kravata; Shirita koke [veshje]; Fitingu prej metali për këpucë; Çizme me 

pjes  te sipërme; rathë prej pëlhure per kyçin e këmbëve; Xhaketa [veshje]; Doreza 

[veshje]; Anesore e mbathjeve; Triko [veshje]; Dollakë [ngrohese për këmbë]; Të 

brendshme trikotazhi; Fanella sportive; Pantofla; Pantallona; Mbrojtëse thembrash për 

këpucë; tips i  mbathjeve; Pjesë thembrash për çorape; Sandale; Sandale për banjë; Këpucë; 

Pantofla banje; Këpucë ose sandale Esparto; Këpucë gjimnastike; Këpucë plazhi; Këpucë 

futbolli; Çizme alpinizmi; Çizme për skijim; Mbrojtëse jakash; Taban të brendshme; Shirita 

gaiter; Gjysmë çizme; Çizme dantelle; Çizme; Thembra për mbathje; Stud për çizme 

futbolli; Take; Pjesë takesh për mbathje; Bluza; Te Sipërmet e mbathjeve; Çizme ankle; 

Valenki [çizme felte]; Këpucë prej druri; Streh e kapelave. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1047 

(220) 16/07/2021 

(731) Suzhou Dake Investment Consultation 

Co., Ltd. Room 618, Building Number 1, 

Lucky City Commercial Center, Suzhou 

Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 

Province, China, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DECABOT 

 

 
     

 

(511) 7  Produkte dhe shërbime: “Kositëse bari [makina]; makina elektrike prerëse të barit; 

instalime për shkarkimin e pluhurit për qëllime pastrimi; robotë industrial; makina dhe 

aparate elektrike për pastrim; fshesa elektrike; pajisje pastrimi që përdorin avullin; makina 

dhe aparate elektrike për larje me shampon të tepihave; makina fshirëse që rimbushen; 

makina fshirëse elektrike pa tela  

9  Produkte dhe shërbime: “Robotë humanoid me inteligjencë artificiale; robotë për 

vëzhgim të sigurisë; programe kompjuterike [softuer i shkarkueshëm]; robotë të 
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teleprezencës; aplikacione të softuerit të shkarkueshëm për telefona mobil; aparate 

teledirigjuese; bateri elektrike; mbushës për bateri elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1048 

(220) 16/07/2021 

(731) Monster Energy Company 

a Delaware corporation, having a place of 

business at 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)  UNLEASH THE BEAST! 

 

 
     

 

(511) 32  Pije jo-alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1049 

(220) 16/07/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(591) Ngjyrë e verdhë, e bardhë dhe e hirtë. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa ushqimore dietike; shtesa dietike të 

përbëra nga vitamina; shtesa minerale dietike për njerëzit; shtesa ushqimore me vitamina 

dhe minerale; shtesa ushqimore të përbëra nga aminoacide; preparate vitamine dhe 

minerale;  

35  Reklamimi; reklamimi online në një rrjet kompjuterik; menaxhim biznesi; administrim 

biznesi; funksionet e zyrës; sigurimi i informacionit dhe këshillimit tregtar për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1050 

(220) 16/07/2021 

(731) Arbnor Kastrati Vëllezërit Dragaj 25, 

40.000 Mitrovicë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  303 
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(511) 34  Duhan; duhan me të dredhur; zëvendësuesit e duhanit përveç për qëllime 

mjekësore; produkte të bëra nga duhani; duhan me aromë përveç aromatizuesve të vajit 

esencial; filtra për duhan; duhan për llulla; duhan i papërpunuar; duhan për përtypje; 

shkrepse; cigare; produkte për duhanpirësit/tymuesit; çakmakë për duhanpirësit/tymuesit, 

tavëll për pirjen e duhanit; avullues (vaporizues) oral i tymosjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1052 

(220) 16/07/2021 

(731) Matevž Petek Cesta na Ostrožno 6B, 

3000 Celje, SI 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  POVIO 

 

 
     

 

(511) 35  Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e rekrutimit  

42  Krijimi, mirëmbajtja dhe modernizimi i softuerit; programimi për të  

tjerët; programimi për internet; zhvillimi i softuerit për të tjerët; zhvillimi i ueb- faqeve të 

personalizuara; zhvillimi dhe mirëmbajtja e softuerit; shërbimet e dizajnit të ueb-faqeve; 

krijimin e ueb-faqeve të ruajtura në mënyrë elektronike për shërbime online dhe internet; 

shërbime inxhinierike në lidhje me programimin; softueri si shërbim; dizajnimi, zhvillimi 

dhe implementimi i softuerit; dizajnimi dhe implementimi i ueb-faqeve të rrjetit për të 

tjerët; shërbime të dizajnimit për programe kompjuterike; dizajnimi i ueb faqeve; zhvillimi i 

softuerit; zhvillimi dhe testimi i metodave të llogaritjes, algoritmeve dhe softuerit; testimi i 

programeve kompjuterike; konsulencë në lidhje me dizajnimin e homepages dhe faqeve te 

internetit; shërbime këshillimi dhe konsulence në fushën e zhvillimit te softuerit; 

shërbime këshillimi në fushën e zhvillimit të produkteve dhe përmirësimit të cilësisë së 

softuerit; sigurimi i informacionit në fushën e zhvillimit të softuerit kompjuterik; 

konsulencë në lidhje me dizajnimin dhe zhvillimin e softuerit; 

konsulencë për teknologji kompjuterike; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1054 

(220) 19/07/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)      ALPHA/ALFA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet 

pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; 
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detergjentë rrobash; lëngje për lavanderi; përgatitje për njomjen e rrobave; substanca për 

përdorim lavanderie; agjentë për shpëlarje për lavanderi; vajra esencialë si aromë për 

përdorim lavanderie; përgatitje aromatike për përdorim lavanderie; sapunë dhe xhel; 

produkte për shpëlarje dhe përgatitje për zbutje; zbutës pëlhurash.  

5  Përgatitje lavanderie për shkatërrimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; 

germicideve; dezinfektues per perdorim shtepiak; pastrues lavanderie; pastrues shperlares; 

detergjentë mikrobvrasës; sapunë pastrues dhe detergjentë; pastrues për përdorim shtëpiak.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1055 

(220) 19/07/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(591) Kuqe, gjelbert, kalter 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet 

pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; 

detergjentë rrobash; lëngje për lavanderi; përgatitje për njomjen e rrobave; substanca për 

përdorim lavanderie; agjentë për shpëlarje për lavanderi; vajra esencialë si aromë për 

përdorim lavanderie; përgatitje aromatike për përdorim lavanderie; sapunë dhe xhel; 

produkte për shpëlarje dhe përgatitje për zbutje; zbutës pëlhurash.  

5   Përgatitje lavanderie për shkatërrimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; 

germicideve; dezinfektues per perdorim shtepiak; pastrues lavanderie; pastrues shperlares; 

detergjentë mikrobvrasës; sapunë pastrues dhe detergjentë; pastrues për përdorim shtëpiak.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1056 

(220) 19/07/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(591) Kalter, bardhe  

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet 
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pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; 

detergjentë rrobash; lëngje për lavanderi; përgatitje për njomjen e rrobave; substanca për 

përdorim lavanderie; agjentë për shpëlarje për lavanderi; vajra esencialë si aromë për 

përdorim lavanderie; përgatitje aromatike për përdorim lavanderie; sapunë dhe xhel; 

produkte për shpëlarje dhe përgatitje për zbutje; zbutës pëlhurash.  

5  Përgatitje lavanderie për shkatërrimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; 

germicideve; dezinfektues per perdorim shtepiak; pastrues lavanderie; pastrues shperlares; 

detergjentë mikrobvrasës; sapunë pastrues dhe detergjentë; pastrues për përdorim shtëpiak.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1057 

(220) 19/07/2021 

(731) Boohoo.com UK Limited 49-51 Dale 

Rruga, Manchester, M1 2HF, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  BOOHOO 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; çadra dhe çadra 

dielli [parasols]; bastun [walking sticks]; jakë, rripa dhe rroba për kafshë; çanta; çanta 

udhëtimi; çanta/mbajtëse udhëtimi [travel cases]; valixhe; çanta për veshje për udhëtime 

[garment bags for travel]; mbajtëse të etiketave të bagazhit; etiketat e bagazhit; shiritat e 

bagazhit; rripa lëkure; çanta dore; çanta të vogla dore [clutch bags]; çanta krahu; çanta 

postieri [messenger bags]; çanta të vendosura në mënyre diagonale në trup [cross-body 

bags]; çanta të mëdha për mbajtjen e gjërave [tote bags]; çanta shopingu; çanta krahu me 

varëse diagonale [satchels]; kofer i vogël zakonisht përdoret për mbajtje të dokumentave 

[briefcase]; çanta shpine [backpacks]; çanta të madha shpine [rucksacks]; çanta për blerje, 

mbajtëse [holdalls]; çanta sporti; çanta në formë cilindrike nga materiali i butë [duffle 

bags]; çanta plazhi; çanta të vogla beli [bum bags]; çanta këpucësh; çanta kozmetike; çanta 

të papërshkueshme nga uji për mbajtjen e artikujve higjienik [washbags for carrying 

toiletries]; kuletat; portofolët [purses]; kuti/mbajtëse për kredit karta [credit card cases]; 

kuti/mbajtëse për çelësa [key cases]; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura.  

25  Veshje, këpucë, kapele; veshje, këpucë dhe kapele për gra dhe vajza; veshje, këpucë 

dhe kapele për burra dhe djem; veshje, këpucë dhe kapele për fëmijë dhe bebe; veshje të 

jashtme [outer clothing]; veshje të sipërme [tops]; veshje të poshtme [bottoms]; këmisha; 

bluza/maica; jelekë [vests]; bluza; veshje e sipërme e shkurtër [crop tops]; veshje e sipërme 

e thurur [knit tops]; veshje të thurura [knitwear]; fanella; triko/xhemper [jumpers]; bluze e 

thurur [sweaters]; veshje e sipërme pa duar [tank tops]; duksa [sweatshirts]; rroba të 

sipërme me kapuç; xhemper i hapur me ose pa pulla [cardigans]; mbështjellës të 

shpatullave [shoulder wraps]; breza [sashes]; shalle; kostume; xhaketa sportive [blazers]; 

jelekët [waistcoats]; xhaketa; xhaketa xhins; pallto; mbi pallto [over coats]; xhaketë dimri 

[parkas]; veshje shiu; veshje të papërshkueshme nga uji; fustane; funde; veshje nga pëlhura 

e mbështjellur rreth trupit [sarongs]; veshje e ngushtë një-pjesëshe [bodysuits]; veshje një-

pjesëshe [jump suits]; kostume për lojë [play suits]; pantallona [trousers]; pantallona 

[pants]; xhinse; pantallona të shkurtra; dollakë [leggings]; veshje të poshtme të thurura [knit 
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bottoms]; pantallona për ushtrime [sweatpants]; pantallona për vrapim; veshje, këpucë dhe 

kapele për stërvitje dhe fitnes; veshje sportive; tuta sportive [tracksuits]; pantallona 

joformal zakonisht për tu veshur në shtëpi [lounge pants]; veshje joformale zakonisht për tu 

veshur në shtëpi [loungewear]; veshje nate; veshje gjumi; pizhame; këmisha nate; fustane 

nate; mantel i gjatë dhe i lirshëm [dressing gowns]; mantel që vishet pas larjes [bath robes]; 

ndërresa [underwear]; të brendshme; sutjena; sutjena sportive; brekë [underpants]; 

pantallona të gjera të mbledhura në gju [knickers]; kamisole; të brendshmet femrash që 

përbëhen nga kamisole dhe brekë [teddies being underclothing]; trupore të brendshmet 

[bodies being underclothing]; korseta; brez i veshur rreth këmbës për të mbajtur çorape 

[garters]; të brendshme femrash që vendosen rreth belit [suspender belts]; bokserica [boxer 

shorts]; geta të holla [hosiery]; geta më të trasha [tights]; geta [stockings]; çorape; doreza; 

dorashka [mittens]; mbulesa për vesh [earmuffs]; shalle [scarves]; kollare në formë shalli 

[ties]; rripa; mbajtëse për pantallona apo funde nga materiali [braces]; përparëse [aprons]; 

rroba banje; kostume banje; bikini; mbathje banje [swimming trunks]; kapele banje; 

këpucë/mbathje; çizme; këpucë; pantofla [slippers]; sandale; jadranka [flip-flops]; këpucë 

sportive; kapele/veshje për kokë; kapele; kapele [caps]; kapelë që e lë pjesën e sipërme të 

kokës të pambuluar [visors]; shirita koke; bibë jo prej letre [bibs not of paper]; veshjet e 

gatshme që janë pjesë e veshjeve.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; marketing; 

shërbime promovuese; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e programeve të 

besnikërisë dhe e skemave nxitëse të shitjeve dhe promovimeve; ekspozita të shfaqjeve të 

modës për qëllime tregtare; prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të 

shitjes me pakicë; sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; sigurimi i hapësirës në një faqe në internet për reklamimin e mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; sigurimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në internet; 

shërbime me pakicë dhe shumicë dhe shërbime me pakicë dhe shumicë në internet, të gjitha 

që kanë të bëjnë me veshje, këpucë, kapele, aksesorë veshjesh, bojra, bojra për parket 

[varnishes], llaqe, preparate kozmetike dhe higjienike, pastë/pluhur për pastrimin e 

dhëmbëve [dentifrices], parfume, vajra esenciale, preparate zbardhuesish dhe substanca të 

tjera për përdorimin e larjes së rrobave, preparate pastruese, lustruese, fërkuese dhe 

gërryese, make-up, make-up për fytyr, buzë dhe faqe, komplet kozmetike, kompakte, 

fondatina, korrektor [concealers], make-up që vendoset në fillim [primers], make-up në 

formë pluhuri për faqet [blushers], pluhur ose kremë e kuqe për ngjyosje të faqeve [rouge], 

pluhur fytyre, shkëlqim fytyre, buzëkuq, shkëlqim buzësh, kufizues për buzët, balsam për 

buzët, lapsa për qëllime kozmetike, lapsa për buzët, lapsa për sytë, make-up për sy, hije për 

sytë, maskara, lajner per sy [eyeliners], kremëra për sytë, xhel për sytë, balsam për sytë, 

kozmetikë për vetullat, theksues [highlighter], pastrues/largues i make-up-it, sapunë, artikuj 

higjienik dhe kujdesje të trupit [toiletries], preparate për pastrim të trupit dhe kujdesje për 

trupin, preparatet për dush dhe banjë, xhel dushi dhe banje, shkumë banje, vajra banje, 

flluska banje, pluhur talk [talcum powder], larje dore, larje fytyre, vajra për lëkurën dhe 

trupin, krem për lëkurën dhe trup, locione për lëkurën dhe trupin, xhel dhe pluhurat për 

lëkurën dhe trupin, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, kremëra bukurie, kremëra 

për fytyrën, hidratues, pastrues, tonerë, pastrues [clarifiers], eksfoliant, serum bukurie, 

krem nate, kremëra kundër plakjes, aromë dhe produkte aromatike për përdorim personal, 

parfume, sprej trupi, deodorantë personalë, antiperspirant, vajra aromatik, vajra masazhesh 

dhe kremra, përgatitje aromaterapie, locione për flokë, produkte për kujdesin e flokëve, 
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shampo, kondicioner për flokë, produkte për modelimin e flokëve, locione për stilim, llak 

për flokë, shampo e thatë, ngjyra për flokë, maska për flokë, kremëra për flokët, përgatitje 

për kujdesin e thonjve, manikyr i thonjve, forcues të thonjve , largues për manikyr, ngjitësa 

për artin e thonjve, vezullim/xixëllima për thonj, thonj artificialë, ngjitës për thonjtë 

artificialë, qerpikët e rremë, ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë, ngjyrë e qerpikëve, 

preparatet e rruajtjes, kremrat e rruajtjes, shkumat e rruajtjes, locione dhe xhel për rruajtje, 

preparatet pas rruajtjes, preparatet depiluese, preparatet për rrezitje dielli dhe mbrojtje nga 

dielli,preparate kozmetike për rrezitje të lëkurës, preparate për rrezitje artificiale, preparate 

për vetë-rrezitje, pastë dhëmbësh, lule të thara [potpourri], qese arome, aromë për dhoma, 

qirinj dhe fitila për ndriçim, qirinj aromatik, kuti të ndihmës së parë, fasha, plaster dhe 

veshje për plagë, locione dhe balsamë mjekësorë, preparate sanitare, dezinfektues, largues 

të insekteve, shtesa dietike, sende të vogla të pajisjeve metalike, vegla dhe mjete dore, 

mjete për të ngrënë apo servuar ushqimin [cutlery], brisk dhe brisk rroje, brisk rroje elektrik 

[shavers], mjete për manikyr dhe pedikyr, gërshërë, prerëse thonjsh, rregullues thonjsh [nail 

files], piskatore, thika, pirunë, lugë, produkte dhe aparate elektrike për modelimin e 

flokëve, hekur flokësh, dreshues flokësh, drejtues flokësh, prerëse flokësh [hair clippers], 

prerëse flokësh [hair trimmers], aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave, media të regjistruara dhe 

të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazëta të regjistrimit dhe ruajtjes 

dixhitale ose analoge, kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike, syze dhe pjesë dhe 

pajisje për to, syze, syze dielli, korniza për syze dhe syze dielli, zinxhirë, rripa dhe kordonë 

për syze dielli dhe syze, çanta mbrojtëse dhe këllëfe për syze, kutitë për syze dhe syze 

dielli, mbulesa dhe këllëfe për celularë, mbulesa dhe këllëfe për kompjutera dhe tableta, 

kufje [headphones], kufje [earphones], softuer të shkarkueshëm, aplikacione softueri, audio 

dhe video regjistrime, botime në format elektronik, botime elektronike të shkarkueshme, 

baza të dhënash, magnet dekorativë, aparate masazhi, instrumente dhe pajisje, masazher 

personal, pajisje kontraceptive, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim 

të avullit, gatim, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, aparate për tharjen e 

flokëve, tharëse flokësh, drita, pajisje drite, llamba, abazhurë, shpërndarës të dritës, 

drita/pishtarë xhepi, pishtarë për ndriçim, ngohës uji elektrikë, makinat elektrike për bërjen 

e kafesë, makineritë elektrike për bërjen e çajit, makinat për pjekjen e kafesë, enë gatimi, 

fritezë elektrike [electric fryers], tosterët, skarat, furrat, furrat me mikrovalë, tharëse 

rrobash elektrike, frigoriferë, ngrirës, kuti elektrike për ftohje, makina akulli, ngrohës, 

zjarre, pajisje banjo dhe instalime, pajisje banjo, pajisje sanitare dhe instalime, pajisje 

sanitare, tharëse rrobash [laundry dryers], tharëse rrobash [tumble dryers], pajisje që heq 

lagështinë nga ajri [dehumidifiers], pajisje që heq mjegullën [demisters], burim/shatërvan 

për pije [drinking fountains], filtra të ujit të pijshëm, automjetet dhe pjesët dhe pajisjet e 

tyre, aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji, automjete motorike, vetura elektrike, çikleta, 

skuter, karrocë fëmijësh [prams], karrocë fëmijësh [pushchairs], karrige makinash për 

foshnje ose fëmijë, karroca [trolleys], metale të çmuara dhe lidhjet e tyre, bizhuteri, gurë të 

çmuar dhe gjysëm të çmuar, instrumente horologjike dhe kronometrike, bizhuteri 

kostumesh, unaza, vathë, byzylykët, broshe, gjerdanët [necklaces], zinxhirët e bizhuterive, 

zbukurime të bizhuterive [jewelry charms], varëset [pendants], këllefe dhe kuti për 

bizhuteri, orët dhe orët e dorës, rripat e orës së dorës, këllefe dhe kutitë e orëve të dorës, 

lidhje manshetash, kunjat e kravatave [tie pins], kapëset e kravatave [tie clips], kunjat 

dekorative, kunjat e jakës/xhaketës, bexhe [badges] nga metale të çmuara, zbukurime të 
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metaleve të çmuara, unaza çelësash, çelësa në formë elektronike [key fobs], mbajtëse 

çelësash, instrumente muzikorë, letër dhe karton, materiale të shtypura, rekuizitat materialet 

për zyrë [stationery and office requisites], ngjitës për artikuj shkrimi/zyre ose qëllime 

shtëpiake, materiale vizatimi dhe materiale për artistë, brushat për pikturim, materiale 

instruktore dhe mësimore, fletë plastike, filma dhe çanta për ambalazhim dhe paketim, 

botime të shtypura, libra, botime periodike, reklama të shtypura/printuara dhe materiale 

promovuese, katalogë, broshura, albume fotografike, posterë, fotografi, shtypje/printime, 

ditarë, kalendarë, libra adresash, afishe, transferime, teknika dekorative për bartjen e 

artit/fotos në një sipërfaqe tjetër [dekalcomani], material për bërjen e artit [stencils], karta, 

kartolina, kartolina postare, letër ambalazhi, çanta dhurate, etiketa dhurate, çanta 

transportuese, çanta dhe artikuj për paketim, ambalazh dhe ruajtje, të gjitha nga letra, 

kartona ose plastika, kuti kartoni, kuti kartoni për kepele, mbulesa librash, faqeshënues, 

fletë shkrimi, fletore, zarfe, etiketa, pesha letre [paperweights], mbajtëse libri [book ends], 

instrumente shkrimi, kuti stilolapsi dhe lapsash, mbajtëse stilolapsi dhe lapsash, kupona 

dhuratash, modele veshjesh, modele qëndisjeje, flamuj letrash dhe flamuj të vegjël [paper 

flags and pennants], banderola letre, shenja reklamuese letre ose kartoni, material letre për 

tavoline, mbulesa letre, letër apo karton për vendosje në tavoline [placemats], letër apo 

karton për vendosje të shisheve apo gotave, peceta letre, peshqirë letre, faculeta [tissues], 

pëlhura letre për përdorim kozmetik, këllefe për pasaporta, lëkurë dhe imitime të lëkurës, 

bagazhet dhe çantat për bartje, çadra dhe çadra dielli [parasols], bastun [walking sticks], 

jakë, rripa dhe rroba për kafshë, çanta, çanta udhëtimi, çanta/mbajtëse udhëtimi [travel 

cases], valixhe, çanta për veshje për udhëtime [garment bags for travel], mbajtëse të 

etiketave të bagazhit, etiketat e bagazhit, shiritat e bagazhit, rripa lëkure, çanta dore, çanta 

të vogla dore [clutch bags], çanta krahu, çanta postieri [messenger bags], çanta të vendosura 

në mënyre diagonale në trup [cross-body bags], çanta të mëdha për mbajtjen e gjërave [tote 

bags], çanta shopingu, çanta krahu me varëse diagonale [satchels], kofer i vogël zakonisht 

përdoret për mbajtje të dokumentave [briefcase], çanta shpine [backpacks], çanta të madha 

shpine [rucksacks], çanta për blerje, mbajtëse [holdalls], çanta sporti; çanta në formë 

cilindrike nga materiali i butë [duffle bags], çanta plazhi, çanta të vogla beli [bum bags], 

çanta këpucësh, çanta kozmetike, çanta të papërshkueshme nga uji për mbajtjen e artikujve 

higjienik [washbags for carrying toiletries], kuletat, portofolët [purses], kuti/mbajtëse për 

kredit karta [credit card cases], kuti/mbajtëse për çelësa [key cases], mobile, pasqyra, 

korniza fotografish, kontejnerë për ruajtje ose transport, pajisje mobiliesh, stenda pikturash, 

korniza fotografish, pllaka, statuja, figurina, vepra arti dhe zbukurime, lidhëse perdesh 

[curtain tie backs], shina perdesh, shtylla perdesh, unaza perdesh, grepa perdesh, jastëkë 

dekorativ [cushions], jastëk [pillow], jastëk mbështetës [bolsters], jastëk dysheku, jastëk i 

butë [cushion pads], jastëk ulësesh, jastëk karrigeje, roleta, shtroja, përveç liri, shtretër ajri, 

çanta fasule, varëse rrobash, grepa rrobash, mbajtëse kapele dhe pallto, mbulesa rrobash, 

shporta, kosha, mbajtëse revistash , raftet e librave, pllakat me emra, dërrasat dhe panelet 

për çelësat, tabaka, stendat dhe dërrasat e ekranit, tabelat e shenjave, kontejnerët, kazanët 

[casks], sirtarë/dollapë për mbajtjen e gjërave [chests], këllëfët dhe kutitë, enë plastike për 

paketim, shtretërit për kafshë, dekore mobile, dekorimet e plastikës për ushqime, flladitëse 

jo-elektrike për përdorim personal, enë shtëpiake ose kuzhine dhe kontejnerë, enë gatimi 

dhe enë që shërbejnë për servim dhe ngrënje [tableware], krehrit dhe sfungjerët, furça, 

artikuj për qëllime pastrimi, enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile, qeramikë, enë të 

prodhuara në Kinë [chinaware], poçeri [crockery], pjata, pjatanca [saucers], enët, enë më e 
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thellë [bowls],  tenxhere [pots], bakall [jugs], gota vezësh, tenxhere çaji [tea pots], 

tenxhere/enë kafeje [coffee pots], tenxhere gatimi, forma gatimi, kavanoz magazinimi, 

petës [rolling pins], enë për pirje [drinking vessels], filxhanë, gotë e madhe [mugs], gota 

për pije, krikëll [tankards], shishe, shishe për pije, shishe sporti, hapëse për shishe, hapëse 

tapash, enë për verëra, kontejnerë pijesh [drinking flasks], termos [vacuum flasks], kapakë 

shishesh, kontejnerë ushqimi dhe pijesh, kontejnerë të izoluar të ushqimit dhe pijeve, kuti 

ushqimi, ftohës për ushqim dhe pije, forma kubike akulli, kova shishesh, tapa qelqi, 

përzierës kokteji, pipa për pije [drinking straws], shtrydhës lëngu, sitë, sifonë për ujë të 

gazuar, mbajëse për shishe, mbajtëse pecetash, mbajtëse për mjete për të ngrënë apo 

servuar ushqimin [cutlery holders], mbajtëse erëzash, mbajtës kripe, tabaka shërbyese, 

tabaka  e vogël për vendosje të shisheve apo gotave [coasters], jo prej letre ose tekstili, 

shporta pikniku të pajisura, sende pikniku, sende dekorative prej qelqi, sende dekorative 

prej qeramike, sende dekorative të prodhuara në Kinë, sende dekorative prej ene balte ose 

porcelani, qelqi te smaltuar, vazo, shishe parfumi, spërkatëse parfumesh, shandanë, 

mbajtëse qirinjsh, kuti parash dhe kontejnerë për ruajtjen e parave (piggy banks) jo-

metalike, furça dhëmbësh, mbajtëse për furça dhëmbësh, kuti dhe mbajtëse sapuni, çantë e 

vogël tualeti e pajisur [fitted vanity cases], furça flokësh, furça thonjsh, artikuj kozmetike, 

kompakte pluhuri kozmetik, doreza pastrimi [household gloves], tabela për hekurosje, 

mbulesa në formë tabelash për hekurosje, tharëse rrobash [clothes drying racks], varëse për 

rroba [clothes pegs], lugë këpucësh, furça këpucësh dhe kallëp këpucësh, kosha 

mbeturinash [refuse bins], kosha mbeturinash [litter bins], vazo lulesh, kanaçe për ujitje, 

shporta për përdorim shtëpiak, kuti magazinimi për përdorim shtëpiak, litarë dhe spango, 

rrjeta, tenda dhe mbulesat e tendave/çadrave [tarpaulins], fije/lëmsh leshi dhe fije për 

përdorim tekstili [yarns and threads for textile use], tekstile dhe zëvendësime për tekstilet, 

materiale tekstili për përdorim shtëpiak [household linen], perde prej tekstili ose plastike, 

pëlhura/materiale, artikuj prej tekstili, tekstile për prodhimin e artikujve të veshjeve, shami 

tekstili, artikuj prej tekstili shtëpiak, orendi të buta, tekstile për orendi, mallra tekstili për 

përdorim si shtroja, mbulesa shtrati, materiale tekstili për krevat [bed linen], çarçafë, këllëfë 

jastëkësh, këllëfë/mbulesa jorgani, pelhurë dekorative   [valances], mbulesa krevati, 

jorganë, jorganë [quilts], mbulesa dyshekësh, batanije, batanije prehri [lap rugs], 

mbulesë/batanije e lehtë [throws], mbulesë/batanije e lehtë shtrati, thasë gjumi [sleeping 

bags], batanije udhëtimi [travelling rugs], materiale tekstili për bërjen e perdeve dhe 

roletave, perde, mbajtës perdesh nga tekstili, perde dushi, këllëfe/mbulesa jastëku, 

këllëfe/mbulesa mobiljesh, këllëfe/mbulesa karrigesh, mbulesa tavoline, materiale tekstili 

tavoline, pëlhura tavoline, mbulesa të gjata dekorative tavoline [table runners], peceta 

[napkins], peceta [serviettes], shtrojë prej tekstili, shtrojë tavoline, jo prej letre, tabaka  e 

vogël për vendosje të shisheve apo gotave nga tekstili, materiale tekstili kuzhine, peshqirë 

çaji, pëlhura, materiale tekstili banje, peshqirë, peshqirë për tu larë [flannels], pëlhura për 

fytyrë, peshqirë plazhi, banderola, flamuj, pëlhura të vogla dekorative kryesisht në formë 

flamujsh [bunting], gjëra që virren në muri prej tekstili, dekorime muri prej tekstili, veshje 

për gra dhe vajza, këpucë për gra dhe vajza, kapele për gra dhe vajza, veshje për burra dhe 

djem, këpucë për burra dhe djem, kapele për burra dhe djem, veshje për fëmijë dhe foshnje, 

këpucë për fëmijë dhe foshnje, kapele për fëmijë dhe foshnje, veshje, këpucë dhe kapele 

për gra dhe vajza, veshje, këpucë dhe kapele për burra dhe djem, veshje, këpucë dhe kapele 

për fëmijë dhe bebe, veshje të jashtme [outer clothing], veshje të sipërme [tops], veshje të 

poshtme [bottoms], këmisha, bluza/maica, jelekë [vests], bluza, veshje e sipërme e shkurtër 
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[crop tops], veshje e sipërme e thurur [knit tops], veshje të thurura [knitwear], fanella, 

triko/xhemper [jumpers], bluze e thurur [sweaters], veshje e sipërme pa duar [tank tops], 

duksa [sweatshirts], rroba të sipërme me kapuç, xhemper i hapur me ose pa pulla 

[cardigans], mbështjellës të shpatullave [shoulder wraps], breza [sashes], shalle, kostume, 

xhaketa sportive [blazers], jelekët [waistcoats], xhaketa, xhaketa xhins, pallto, mbi pallto 

[over coats], xhaketë dimri [parkas], veshje shiu, veshje të papërshkueshme nga uji, 

fustane, funde, veshje nga pëlhura e mbështjellur rreth trupit [sarongs], veshje e ngushtë 

një-pjesëshe [bodysuits], veshje një-pjesëshe [jump suits], kostume për lojë [play suits], 

pantallona [trousers], pantallona [pants], xhinse, pantallona të shkurtra, dollakë [leggings], 

veshje të poshtme të thurura [knit bottoms], pantallona për ushtrime [sweatpants], 

pantallona për vrapim, veshje për stërvitje dhe fitnes, këpucë për stërvitje dhe fitnes, kapele 

për stërvitje dhe fitnes, veshje sportive, tuta sportive [tracksuits], pantallona joformal 

zakonisht për tu veshur në shtëpi [lounge pants], veshje joformale zakonisht për tu veshur 

në shtëpi [loungewear], veshje nate, veshje gjumi, pizhame, këmisha nate, fustane nate, 

mantel i gjatë dhe i lirshëm [dressing gowns], mantel që vishet pas larjes [bath robes], 

ndërresa [underwear], të brendshme, sutjena, sutjena sportive, brekë [underpants], 

pantallona të gjera të mbledhura në gju [knickers], kamisole, të brendshmet femrash që 

përbëhen nga kamisole dhe brekë [teddies being underclothing], trupore të brendshmet 

[bodies being underclothing], korseta, brez i veshur rreth këmbës për të mbajtur çorape 

[garters], të brendshme femrash që vendosen rreth belit [suspender belts], pantallona të 

shkurtëra/bokserica [boxer shorts], geta të holla [hosiery], geta më të trasha [tights], geta 

[stockings], çorape, doreza, dorashka [mittens], mbulesa për vesh [earmuffs], shalle 

[scarves], kollare në formë shalli [ties], rripa, mbajtëse për pantallona apo funde nga 

materiali [braces], përparëse [aprons], rroba banje, kostume banje, bikini, mbathje banje 

[swimming trunks], kapele banje, këpucë/mbathje, çizme, këpucë, pantofla [slippers], 

sandale, jadranka [flip-flops], këpucë sportive, kapele/veshje për kokë, kapele, kapele 

[caps], kapelë që e lë pjesën e sipërme të kokës të pambuluar [visors], shirita koke, bibë jo 

prej letre [bibs not of paper], veshjet e gatshme që janë pjesë e veshjeve, dantella, dekorime 

tekstili në formë bishtaleci dhe qëndisje [braid and embroidery], dhe artikuj të vegjël për 

qepje si kurdela dhe nyje të lidhura me dy sythe dhe dy skaje të lirshme [haberdashery 

ribbons and bows], pulla, kopësa metalike [hooks and eyes], kunja dhe gjilpëra, lule 

artificiale, zbukurime flokësh, flokë të rremë, artikuj të vegjël për qepje [haberdashery], 

bexha për veshje, bexha zbukurues [ornamental novelty badges], bexha të qëndisura, arna 

[patches], kapëse rripash, kopsa, brosha për veshje, rripa flokësh, nyje të lidhura me dy 

sythe dhe dy skaje të lirshme për flokët [hair bows], shnolla për flokë [hair clips], tela për 

flokë [hair grips], kapëse flokësh [hair slides], karfica flokësh [hair pins], mbërthese 

flokësh, kurdela flokësh, zbukurime flokësh, zbukurime kapele, zbukurime këpucësh, 

mbërthese veshjesh dhe këpucësh, lidhësa këpucësh, shiritë për veshje [lanyards for wear], 

tepiha, qilima, shtroje dhe dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese, varëse muri, letër-muri, lojëra, lodra dhe sende për të luajtur dhe 

pjesë dhe pajisje për to, aparate për video lojëra dhe pjesë dhe pajisje për to, artikuj 

gjimnastike dhe sportive dhe pjesë dhe pajisje për to, zbukurime për pemët e 

Krishtlindjeve, lodra të buta, kukulla dhe aksesorë për to, modele lodrash, figura lodrash, 

kukulla [puppets], modele në formë kompletesh, aparate për lojëra, celularë lodra, 

automjete lodra, biçikleta lodër, skuterë, skateboard, lojëra tavoline [board games], lojëra 

me letra, letra për të luajtur, bashkim figurash/enigma [puzzles], bashkim figurash [jigsaw 
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puzzles], zare, xhita, karta bingo, karta gërvishtëse për të luajtur lojëra lotarie, lodër 

kërsitëse zbavitëse Krishtlindjesh [Christmas crackers], konfeti, tullumbace, maska lodër, 

pipsa/fishkëlluese për ahengje [novelties for parties], kapele nga letra për festa, maska për 

festash në dizajne të ndryshme [novelty masks], lodra për kafshë shtëpiake, lojëra dhe gjëra 

për të luajtur kafshët shtëpiake, makina për lojëra, aparate për ushtrime dhe fitnes dhe pjesë 

dhe pajisje për to, doreza për sporte, patina akulli, patina, mbrojtëse bërryli, mbrojtëse 

gjuri, mbrojtëse këmbe [shin guards], këpucë për not, tabela noti për përdorim rekreativ, 

sajë dëbore për përdorim rekreativ, mish, peshk, shpendë dhe shpendët e gjahut, ekstrakte 

mishi, fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara, pelte, reçel, komposta, 

vezë, qumësht dhe produkte qumështi, vajra dhe yndyrna për ushqim, mish të freskët, mish 

të ngrirë dhe produkte të mishit, mishi i përgatitur dhe produktet e mishit, pjatat e 

përgatitura të mishit, vaktet e përgatitura të përbëra kryesisht nga mishi, vaktet e ngrira të 

përbëra kryesisht nga mishi, peshku i freskët, peshku i ngrirë dhe produktet e peshkut, 

peshku i përgatitur dhe produktet e peshkut, shujtat e përgatitura nga peshku, vaktet e 

përgatitura të përbëra kryesisht nga peshku, ushqime të ngrira të përbëra kryesisht nga 

peshku, ushqim deti, ushqime të ngrira deti dhe produkte deti, ushqime deti të përgatitura 

dhe produkte të ushqimeve të detit, shujtat e përgatitura me ushqime të detit, vaktet e 

përgatitura të përbëra kryesisht nga ushqim deti, vakte të ngrira të përbëra kryesisht nga 

ushqim deti, shpendët e gjahut të freskëta [fresh game], shpendët e gjahut të ngrira dhe 

produkte të shpendëve të gjahut, shpendët e gjahut të përgatitura dhe produktet e shpendëve 

të gjahut, pjatat e përgatitura nga shpendët e gjahut, vaktet e përgatitura kryesisht nga 

shpendët e gjahut, ushqimet e ngrira të përbëra kryesisht nga shpendët e gjahut, shpendët e 

freskëta, shpendët e ngrira dhe produktet e shpendëve, shpendët e përgatitura dhe produkte 

të shpendëve, vakte të përgatitura të shpendëve [prepared poultry dishes], vakte të 

përgatitura kryesisht të shpendëve, ushqime të ngrira të përbëra kryesisht nga shpendët, 

proteina për ushqim për konsum njerëzor, produkte ushqimore të bëra kryesisht nga 

proteina, zëvendësues të mishit, produkte ushqimore të bëra kryesisht nga zëvendësues të 

mishit, mish i gatuar, mish i prezervuas [cured meats], sugjuk/sallame, burger, perime të 

përgatitura, produkte të përgatitura perimesh, produkte të ngrira perimesh, fruta të 

përgatitura, produkte të përgatitura frutash, produkte frutash të ngrira, perime dhe fruta të 

përpunuara, pure perimesh dhe frutash, përbërje frutash dhe perimesh për t’u përhur në 

bukë/ushqime [fruit and vegetable spreads], vajra bimorë, shujta të përgatitura perimesh, 

vakte të përgatitura të përbëra kryesisht nga perime, vakte të ngrira të përbëra kryesisht nga 

perime, ushqime rostiçeri me bazë perimesh, ushqime rostiçeri me bazë frutash, sallata 

frutash, sallata të përgatitura, produkte qumështi dhe zëvendësues qumështi, krem, djathëra, 

produkte djathi, përbërje nga produkte të qumështit për t’u përhur në bukë/ushqime [dairy 

spreads], gjalpë, ëmbëlsira dhe pudinga të produkteve të qumështit, pije me bazë nga 

produktet e qumështit, jogurt, ëmbëlsira jogurti, pije me bazë jogurti, produkte vezësh, 

vakte të përgatitura kryesisht të përbëra nga vezë, ëmbëlsira, ëmbëlsira frutash, feta të holla 

dhe pjekura patatesh [crisps], qipsa, feta të holla dhe pjekura perimesh, arrore të 

përpunuara, arrore të përgatitura, fara të përpunuara, fara të përgatitura, supa dhe stoqe, 

ekstrakte mishi, ekstrakte për supa, përgatitje për të bërë supa, ushqime të përgatitura dhe të 

ngrira, ushqime të lehta [snack foods], kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapiokë dhe 

sago, miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, brum ëmbëlsirash [pastries] dhe 

ëmbëlsira [confectionery], akuj të ngrënshëm, sheqer, mjaltë, melasa [treacle], maja [yeast], 

pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salca (erëza), erëza, akull (ujë i ngrirë), produkte 
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furre, produkte buke, pite, sanduiçe, sanduiçe të mbëshjtella, picat, ushqime të përgatitura 

pizzash, bukë hudhër, makarona, salca makaronash, shujta makaronash, vakte të përgatitura 

makaronash, pasta në formë shpageti që kryesisht përdorën në supa [noodles], ushqime të 

përgatitura kryesisht të përbëra nga pasta në formë shpageti që kryesisht përdorën në supa 

[noodles], ushqime të lehta me bazë orizi, vakte të përgatitura të përbëra kryesisht nga orizi, 

ëmbëlsira orizi, kokoshka, produkte të ëmbëlsirave, torta, kifle/mufins, biskota, puding, 

ëmbëlsira, krem karamel, mousses, petulla, waffles, akullore, produkte akulloresh, 

ëmbëlsira të ngrira, jogurt i ngrirë, ëmbëlsira [sweets], çokollatë, produkte çokollate, pije 

çokollatë dhe kakao, drithëra mëngjesi, musli, salca gatimi, salca frutash dhe perimesh, 

dresing/salca ushqimi, dresing/salca sallate, majonezë, shije ushqimi [relish], ushqime të 

lehta me bazë drithëra [cereal-based snack foods], çoko drithërash [cereal bars], fruta dhe 

perime të freskëta, bimë dhe lule natyrale, ushqime dhe pije për kafshë, birra, ujëra 

minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, 

shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije, lëngje perimesh, pije frutash dhe perimesh, 

pije freskuese [soft drinks], ujë me shije, pije energjike, pije alkoolike, verëra, verëra të 

gazuara, verëra të fortifikuara, pije të distiluara/alkoolike, pije alkoolike [spirits], liker, 

musht [cider], pije alkoolike nga dardha [perry], kokteje, avullues [vaporizers] dhe cigare 

elektronike për përdorim personal, dhe pjesë, pajisje, shije dhe solucione për to, qibrite 

[matches]; shërbime të informacionit, këshillimit dhe konsulencës në lidhje me të gjitha sa 

më sipër. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1058 

(220) 19/07/2021 

(731) ERZA DUBOVCI Ulpiana u1 h6 nr. 

3, 10.000 Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapun; sapun për pastrimin e lëkurës, akneve dhe lëkurës se ndjeshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1059 

(220) 19/07/2021 

(731) Erza Dubovci Ulpiana u1 h6 nr. 3, 

10.000 Prishtine, KS 
 

(540)   

     

 

(511) 3  Sapun; sapun për pastrimin e lëkurës, akneve dhe lëkurës se ndjeshme  
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(210) KS/M/ 2021/1060 

(220) 21/07/2021 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, matëse, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente 

për për shpëtimin e jetës dhe për mësim; aparate dhe instrumente  për dhënien, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit të zërit; disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale 

regjistrimi; mekanizma për aparatët me kundër-operim; regjistrat e parave kesh, makinat 

llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët; fikese zjarri; periferikët e 

përshtatur për përdorim me kompjuterë; syzet anti-shkëlqim; syze dielli; lentet optike; 

zinxhirët e syzeve; lente (thjerrëza); lidhëse për syze; syze (optike); syze; mbajtëse të 

syzeve; korniza të syzeve dhe syzeve të diellit; syze dielli; mbajtëse të thjerrëzave/lenteve; 

mbathje për këmbë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje antiplumb; 

veshje per shpetim; doreza për mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; kartat magnetike 

të koduara; veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; agjenda elektronike; aparate telefonike; peshore matëse; kompas drejtues; makina 

llogaritëse; helmeta mbrojtëse; teleskopa; kronografe (aparatet për regjistrimin e kohës); 

lugë matese; pedometër; kompakt disqe (memorie vetëm për lexim); pasqyra (optike); 

dylbi; treguesit e temperaturës; softuerë për lojëra; kaseta me lojtarë; lexues te barkodeve; 

fanarë sinjalizues, magjik dhe optik;  syze zmadhuese (optikë); makina diktuese; 

mekanizma për aparatët kundëroperues; peshore; bateri elektrike, galvanike dhe diellore; 

programet kompjuterike (të regjistruara); përkthyes elektronikë xhepi; tranzistorë 

(elektronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparat ndërlidhës; videokaseta; filma 

vizatimor; radio-telefona të lëvizshëm (walkie-talkies); publikime elektronike (të 

shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatësit e vezëve (syze për rërë); alarme 

akustike (të zërit); aparat paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit; shtresa për maus; 

zmadhues zëri; përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije anti-shkëlqim); marrës 

telefonikë; kufje muzikore; makina përgjigjëse; detektorë për monedha të rreme; mbrojtës 

të dhëmbëve; makineri të numërimit dhe klasifikimit të parave; aparate për matjen e 

trashësisë së lëkurës së trupit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze për sport; 

magnet; tregues elektronike që përqojnë dritë; telefonat bartës; aparat zgjerues (për 

fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvulat termionikë (radio); automata 
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muzikore me monedhë (kuti juke); peshore; barka për  shpëtimin e jetës; regjistruesit e 

kasetave; shirita për pastrimin e kokës (regjistrimi); videokaseta; kaseta magnetike; aparat 

demagnetizues për kaseta magnetike; barometër; shpërndarësit e biletave; aparat rregullues 

të ngrohjes; kamera (fotografi); kamera kinematografike; kamera incizuese; karta për video 

lojëra; kodues magnetike; sportele të revolucionit; diapozitivë (fotografitë); projektorë 

rrëshqitës; dinamometër; që  reflektojnë disqe për veshje, për parandalimin e aksidenteve të 

trafikut; shënues të linjave; dozimetër; mbulesa për priza elektrike; sete radiotelefonike; 

skaner (pajisje për përpunimin e të dhënave); poç me flesh (fotografi); fotokopje 

(fotografike, elektrostatike, termike); hologram; paisje për kompakt disk; shenja ndriçuese; 

shenja neoni; regjistrues për video; tuba folës; memorie kompjuterike; mikrofonë; 

mikroprocesorë; modem; aparat frymëmarrje për notim nënujor; objektivat (lentet) (optika); 

ozonizues; ekranet e projektimit; çelës elektrik; fishkëllues për qenë; butonat e shtytjes për 

këmbanat; radio; marrësa audio dhe video-marrës; pushues dore për përdorim me 

kompjuterë; shkallët levë (steelyards); aparat televiziv;  paisje për lojëra incizuese; 

përpunues të fjalëve; telefona video; mbajtëse për kompjuterë mobil, kompjutera tabletë, 

telefona celularë, celular të menqur (smart), lexues elektronikë librash dhe pajisje dixhitale 

elektronike; syze smart; ora dore smart; telat magnetike; aparate radiologjike për qëllime 

industriale; paisje personale stereo  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët; kofer, valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra 

për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta plazhi; çanta për 

sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella për shi apo ombrellat për mbrojtje nga 

dielli; shkopinj për bjeshkatari; çanta të vogla dore, çanta dore; set udhëtimi dhe mbajtëse 

të qelësave (nga lëkura); mbajtëse që ngjiten; çanta për bartjen e rrobave gjatë udhëtimit; 

kuti për kapele nga lëkura; çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve; çanta me rrota që përdoren 

për blerje; kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura; kuti nga fibrat e vullkanizuara; kuleta 

xhepi; valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të lëkurës nga materiali I 

lëkurës; çanta për shkollë; çanta për gjëra të vogla (vanitete); (jo të paisura); qafore për 

kafshë; rrip nga lëkura; zinxhir nga lëkura; litar nga lëkura; mbulesë për ombrella; veshje 

për shalë të kuajve; çantë shpine; çantë krahu; çantë shpine; mbatjëse të artikujve për 

muzikë; kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim; artikuj nga lëkura, fije të 

lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të ombrellave; batanije për 

kuaj; mbulesa të mobiljeve nga lëkura; veshje për kafshë; shtresa për shalë të kuajve; unaza 

të ombrellave; blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për shalëbërës, ulëse për shkopinj 

për ecje; rripa krahu (shirit); nga lëkura; çantë veglash nga lëkura; ( të zbrazëta); çantë  me 

zixhir rrjetë; tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), kapistër, artikuj nga lëkura; shirit 

nga lëkura; valixhe për udhëtim; çantë që përdoret për blerje; rripa që përdoren për paisjet e 

ushtarëve; rrip për shalë; shirita nga lëkura (mallëra për shalëbërës), rripa për patina 

(rrëshqitëse); imitim lëkure; prerje nga lëkura për mobilje; shirita nga lëkura; shenja (pjesë 

të valixheve); material nga lëkura e çarë; bisht lëkure të macës I përbërë nga 9 fije që 

përdoret për kamzhik; mbulesa të lëkurës (gëzof); lëkurë që përdoret nga yzengjitë; pjesë 

nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë; copa lëkure për kafshët (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure); gëzof; lëkurë nga dhia e egër; tjera jo për 

qëllime pastrimi; çantë nuhatëse (çantë ushqimi); çantë   rrjet që përdoret për blerje; 

mbajtëse nga lëkura; që përdoret nga kalorësit; shtresa për gjunjë për kuaj; shalë për 

kalërim; shtrëngues për shalë; mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për shalëbërës), 
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valvula nga lëkura  

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër; mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,• jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 
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nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim  

24  Tekstilet dhe zëvendësuesit për tekstilet; mendafshet per shtëpi; perde prej tekstili ose 

plastike; krevat tekstili dhe tavolina; liri (përveç veshjeve); faculetat e tekstilit për heqjen e 

kozmetikes; etiketat (rroba); veshje (tekstile); perdet e murit të tekstilit; shamitë e tekstilit; 

perdet per dush; vel; peshqir të tekstilit; mbulesa udhëtimi (rroba per kemb); perde rrjete; 

mbajtësit e perdeve të tekstilit; banera dhe flamuj (jo prej letre); jorgan me pupla (mbules e 

gjate); mbulesa të lirshme për mobilje; mbulesa për jastekë; dyshekët; kellef te jastekeve; 

rrjeta kundër mushkonjave; copa per qelq; mbulesa per tavolinene e bilardos; pëlhurat e 

tryezave (jo prej letre); pëlhura me vrima për qëndisje; peshqir fytyre të tekstilit; thasë për 

fjetje; pëlhura pambuku; mbules për kokë (pëlhurë thesi); brokade; shtroja pëlhurë për 

këpucë; pëlhurë për këpucë; Mbulesa (copëza); batanije për krevat; batanije për kafshët 

shtëpiake; kafaz (rroba); pelhure e lehte - zefir (leckë); lesh dele (rroba); keelef dysheku 

(mbules dyshek); perde dush të tekstilit ose të plastikës; krep (pëlhurë); pelhure krepon; 

mbulesa; pelhure damask – ngjyrë trëndafili; materiali elastik i endur; pëlhurë vaji (për 

përdorim si pëlhurë tavoline); pëlhurë e psaltifikuar, përveç për shkrimi; pëlhurë esparto; 

pëlhurë qenille (chenille); shajak; fanellë (pëlhurë); mbulesa per kapak tualeti (pëlhurë); 

garzë (rroba); triko (pëlhurë); rroba leshi, pëlhura leshi; rroba te brendshme; rroba liri; 

mbulesat e tekstileve; peceta; batanije të printura të tekstilit; marabut (leckë); tapiceri 

pëlhura; pëlhura e imitimit të lëkurës së kafshëve; pëlhura të thurura; leckë djathi; pëlhurë 

rami; pëlhurë prej fije artificiale; mëndafshi (rroba); tafta (rroba); pëlhura tekstil me fije 
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qelqi për përdorim të tekstilit; pëlhurë ngjitëse (lesh gjami) për aplikim nga nxehtësia; liri të 

hollë; kadife; tyl.  

25  Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, 

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

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

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

lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall i 

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

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama, 

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

kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), thembra të brendshme, 

pranga; manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh; xhepa për 

mbathje; llastik për qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon, shtrëngues, përparëse, 

(mbathje), kostume për maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak, qizme llastiku, këpucë 

nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes 

për qizme dhe këpucë; veshje për banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra, kominoshe 

(mbathje të brendshme), bereta (kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë 

elektrike; qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, 

gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka 

për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të 

shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për 

peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme ( të 

brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje nga lëkura; veshje nga 

imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), 

pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), 

xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga 

gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, 

peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, 

artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të 

sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të 

brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për 

pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive.  

26  Dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec; butona, grepa dhe sythe, gjilpera dhe 

gjilpëra me kokë; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokët e rreme; stoli për veshje; 

jastekë gjilperash; stoli për këpucët dhe kapelet; artikujt prej lëkure [artikujt e 

rrobaqepseve], përveç fillir; shiritat e flokëve; rruaza/shirita krahu [aksesot veshjesh]; kuti 

te pajisjeve per qepje [pajisje veshjesh]; kuti për qepje; kapëse rripash; lidhëse këpucësh; 

kurora e lule artificiale; shënjat zbukuruese [butona]; thimble qepje; zbukurimet për flokë; 

gjilpërë; kopset [pajisje veshjesh]; kopset e këpucëve; jastekat e shpatullave për veshje; 

gjiplerat e flokëve; stolit me xhingla për veshje; meter nga numrat ose nga shkronjat për 

matje të perhures; karficë flokësh; zbukurimet e flokëve; zbukurime për mobilje; pendët e 

shpendëve [pajisje veshjesh]; lidhese si shami koke [pompoms]; fiksuesit e zinxhirit; 

numrat e konkurrentëve; zbukurime me ngjites te nxehtë për zbukurimin e artikujve të 

tekstilit [kavanozave]; mbatjeset e qilimave; fiksuesit e shpejt te veshjeve; pendët e strucit 

[pajisje veshjesh]; fiksuesit e korsetit, shtrenguesit për korset; shirita çmimesh; litarët për 

prerje; theke [tufë për zbukurime]; shiritat te zgjeruar për mbajtjen e mëngëve; zbukurimet 
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e flokëve; rrjeta të flokëve; lidheset e këpucëve; kordon kadifeje [zbukurime për mobilje]; 

kreshtë [lidhëse]; kapëse pantallonash për çiklistët; fiksime për veshje; shirita për mberthim 

me grep dhe bina; shirita elastikë; shirita për lidhjen e perdeve; zinxhire për veshje; 

mbështetëset e jakës; prerje të rreme; zbukurime [qëndisje]; skajet; fruta artificiale; bistek; 

kapele për ngjyrosjen e flokëve; kurorë artificiale; kallëp këpucësh; stoli për veshje; flokët 

e thurur; krah; qëndisje argjendi; qendisje për veshje; rozetë [tufe zbukuruese]; mbërthyes 

për veshje; fiksime për mbajtësit e veshjeve; skajet e fundeve; gërshetat e flokëve; xhufkë; 

grepa këpucësh  

27  Tepih, velenxë, qilima dhe mbulesa;linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë;tapeta jo nga tekstili, shtroja për banjo, letër për tapeta, letër muri, mbulesë për 

dysheme, nënshtresa të tepihëve, mbulesa për dysheme  

28  Lojëra, lodra dhe gjera per te luajtur; aparate për video lojë; artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjes; veglat e peshkimit; shufra për peshkim; maska 

teatrale; maska për karnaval; shtëpitë e kukullave; spajisje te alpinistëve; artikuj lodra risi 

për festa; doreza për lojëra; dorashka basketbolli; doreza boksi; dorashka të trasha për lojra; 

dorashka golfi; kukulla për aktrim; pajisje për stërvitjen e trupit; Pemët e Krishtlindjes të 

materialit sintetik; grila e topa për lojëra; mbrojtesit e bërrylit dhe gjurit [artikuj sportive]; 

balonë; rraketake [gjëra për të luajtur]; kaleidoskop; kuaj lëkundës; lojëra per te ndertuar; 

makina për zbavitje, automatike dhe me monedhë; letra per te luajtur; arushe Tedi; kukulla; 

rroba te kukullave; pistoleta loder; lojëra shahu; lopatë këmbësh për not; lojëra unazore; 

këmbë për pemën e Krishtlindjs; pajisje per gjuajtje me hark; lodra risi për të luajtur lojra 

me shaka; balona per te luajtur; topa për lojëra; shishe për ushqimin e kukullave; blloqe 

ndërtimi [lodra]; tavolina për trup për të luajtur; rrota [lojëra]; biçikleta statike; çanta golfi, 

me ose pa rrota; shtretërit e kukullave; mermere për lojëra; rrjeta fluturash; luhates; pupla 

qe perdoren për festa - konfeti; gota për zare; damë [lojëra]; tabele shahu; pikado; 

diskutime për sport; disqet fluturuese [lodra]; domino; sportele [disqe] për lojëra; skitë; 

çanta të projektuara veçanërisht për ski dhe tabel per surf (surfboards); tavolina futbolli; 

pajisje për gjimnastikë; lojra me patkoi; shkopinj për hokej; flluska sapuni [lodra]; lojëra të 

tabeles; lodra për kafshët shtëpiake; modele për të rregulluar automjete; dërrasë per skijim; 

telefonet lodra; paintball – topa për loje [municion për armë paintball] [pajisje sportive]; 

borë artificiale për pemën e Krishtlindjes [Artificiale -]; klubet e golfit; birili; tavolina e 

bilardos; çizme patinazhi me patina të bashkangjitura; patina në rul; patina akulli; patina me 

rul; motoçikletë e vogël [lodra]; lodra prej pelushi; topat tjerrëse [lodra]; piñatas – libra me 

figura; pishina [artikujt e lojërave]; çanta për boks; jigsaw- bashkim pjesësh figure; puzzles 

- enigme; aparat fotografik; shkopinj për lojëra; fushe; lojra salloni; dërrasë surfi; vela; 

fushë shahu; llastiqe [artikuj sportive]; rrëshqes [gjera për te luajtur]; tavolina e pranverës 

[artikuj sportive]; krahët e ujit; saja [artikuj sporti]; automjete lodër; makina lodër të 

kontrolluar nga larg; dron [lodra]; skenat e maskuar [artikuj sportive]; top tenisi me pupla.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1061 

(220) 21/07/2021 

(731) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, , KR 

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

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

(540)  HUEXMA 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

259 

 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike per trajtimin e semundjeve autoimune.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1062 

(220) 21/07/2021 

(731) CELLTRION, INC 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  YUFLUMA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike per trajtimin e semundjeve autoimune.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1063 

(220) 21/07/2021 

(731) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  XIOSHMA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike per trajtimin e semundjeve autoimune.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1064 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

260 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1065 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, e Verdhë  

dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1066 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, e Verdhë  dhe e 

Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   
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(210) KS/M/ 2021/1067 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, e Zezë dhe Vjollce.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.  

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1068 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, e Verdhë  dhe e 

Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 
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natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1069 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, e Zezë dhe Vjollce.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1070 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, e verdhë  dhe e 

Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 
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qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1071 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, e Verdhë  

dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1073 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, Gjelbër  dhe e Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 
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qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1074 

(220) 22/07/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(591) Ngjyre e Bardhë, e Verdhë  dhe e 

Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, ëmbëlsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për pjekurinë 

(fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh (ketchup); uthull, 

salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej drithërave, 

brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra ushqimore 
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(zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1075 

(220) 22/07/2021 

(731) Fressnapf Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 47809 Krefeld, 

DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e kafshëve; përgatitje për kujdesin dentar për kafshët; 

shampo për kafshët shtëpiake [përgatitje për pastrim jo mjekësor]; përgatitjet sanitare për 

kafshët.  

5  Aditivë mjekësorë për ushqime shtazore; veshje, mjekësore; locione qensh; shtesa 

dietike, ushqime dietike për qëllime veterinare; dezinfektues për kafshë; shampo për kafshë 

insekticide; jakë antiparazitare për kafshë; përgatitjet veterinare dhe sanitare për kafshët 

shtëpiake.  

6  Kafaze metali për kafshët shtëpiake shtëpiake  

9  Gjurmues të aktiviteteve që vishen; sensorë dhe gjurmues për përcaktimin e pozicioneve 

të kafshëve; pajisjet e monitorimit, përcjelljes së vendndodhjes dhe përcjelljes së qëllimit, 

instrumenteve dhe aparateve për kafshët; instrumentet e pozicionimit global; aparate dhe 

instrumente të lundrimit dhe vendndodhjes; bilbilave të qenve; aplikacione për celularë.  

18  Jakë për kafshë; qese për ushqim për kafshë; transportues për kafshë [çanta], në veçanti 

çanta transporti për kafshë; rripa lëkure, në veçanti rripa bartës për kafshë; rrip prej lëkure; 

mbrojtese për fytyrë për kafshët; rrip për kafshët; pallto për kafshë; parzmore për kafshët.  

19  Zhavorr për akuariume.  

20  Jastëk për kafshë shtëpiake; kafaze te mëdha për kafshët shtëpiake që mbahen në shtëpi; 

rafte për ushqimin; strehim dhe shtretërit e kafshëve; bartës të kafshëve në formën e kutive.  

21  Kuti për jashtëqitje macesh; akuariume; furça për kafshë shtëpiake; kuti transparente 

gjami; krehër për kafshë; furça dhëmbësh për kafshë; tasa për kafshë; lugë pijesh; ushqyes 

për kafshë të aktivizuara nga kafshët; kafaze për kafshët shtëpiake shtëpiake; banjot e 

zogjve.  

28  Lodra për kafshët shtëpiake.  
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31  Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë [kuti për jashtëqitjen për kafshët], në 

veçanti rëra e shpendëve; jashtëqitjen e kafshëve.  

35  Menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes së produkteve për kafshë; shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me produktet e kujdesit për kafshët, lodrat për kafshët, pajisjet e 

kafshëve, përgatitjet e kujdesit dentar për kafshët, produktet kozmetike për kafshët, 

përgatitjet veterinare dhe të kujdesit shëndetësor për kafshët shtëpiake, aditivët mjekësorë 

për ushqimet e kafshëve, materiali për veshjet, locionet e qenve, larjet e qenve, mbyllje, 

perçe druri dhe platforma, shtëpi zogjsh, zinxhirë qensh, makina për prerjen dhe qethjen e 

flokëve, bilbila qensh, aparate dhe instrumente veterinarë, batanije elektrike, aparate të 

filtrimit të akuariumit të brendshëm, ngrohës të akuariumit të brendshëm, drita për 

akuariume të brendshme, materiale të shtypura, rripa jakë, veshje për kafshë, lëkura 

kafshësh, çanta hunde [çanta ushqimi], mbyllje, aviarie, perçe dhe platforma, jo prej metali, 

instalime për shfaqje kafshësh (struktura), shtëpi zogjsh, jo prej metali, gur ranor, zhavorr, 

në veçanti për ambiente të brendshme akuariume, mallra prej druri, tapë, kallam, xunkth 

ose plastikë, duke qenë pajisje dhe orendi për shtëpitë e kafshëve, duke përfshirë kafaze, 

mbyllje, kafaze te mbyllura per zogj, kuti transparente ne forme xhami, ahër, shtëpi për 

kafshë dhe instalime për shfaqjen e kafshëve dhe material aktiviteti për kafshët e vendosura 

në të, shtretër, kafaz i madh, jastëkë, kolltukë dhe kuti folezimi për kafshë, shporta qensh, 

shporta macesh, kuti transporti për kafshë, shtylla gërvishtëse për kafshë, në veçanti për 

macet, dollapët për akuariume të brendshme, pajisjet e kujdesit dhe pastrimit për kafshët, në 

veçanti krehrat për kafshët, furçat dhe sfungjerët e kafshëve, strehimet për kafshët, në 

veçanti kafaze, terrariume, lukuni dhe kuti mbeturinash për kafshët shtëpiake, kafaze për 

kafshët shtëpiake, banjot e zogjve, tabaka për pjellë macesh, furça dhëmbësh për kafshë, 

lodra për kafshë shtëpiake, ngjitje, stimulim dhe stimulim të lëvizjes për kafshë, duke 

përfshirë pasqyra, zile, doreza, shkallë dhe lëkundje, vegla peshkimi, ëmbëlsira, ëmbëlsira 

sheqeri, akuj të ngrënshëm, akullore, rërë, në veçanti rëra e shpendëve, produkte për 

jashtqitje kafshësh, në veçanti jashteqitje macesh dhe për kafshë të vogla; sanë, kashtë, 

bimë për akuariume të brendshme, ushqime kafshësh, lloje ushqyese për kafshë, produkte 

përtypëse për kafshë, duke përfshirë përtypjet e ngrënshme, pijet për kafshët, limonadat, 

pijet frutore dhe lëngjet e frutave, ujërat minerale dhe të gazuar, përgatitjet për prodhimin e 

pijeve joalkoolike, pije joalkoolike, orendi dhe artikuj dekorativë, rafte, mobilje, pajisje 

shtesë për raftet, shina metalike, shirita skaneri, shina skaneri, ekran, në veçanti për ofrimin 

dhe prezantimin e mallrave, gjurmues të aktivitetit të veshshëm, sensorë dhe gjurmues për 

përcaktimin e pozicioneve të kafshëve, pajisjet e monitorimit, gjurmimit të vendndodhjes 

dhe përcjelljes së qëllimit (vendëndodhjes) të caktuar , instrumenteve dhe aparateve për 

kafshët, instrumenteve të pozicionimit global, aparateve dhe instrumenteve të lundrimit dhe 

vendndodhjes; reklamimi; marketing; këshilla organizative dhe biznesi për konceptet e 

franshizës; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; përpilimin, sistemimin, azhurnimin 

dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative; zhvillimi i garave dhe lojërave me çmime për qëllime reklamimi; 

informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorët]; 

prokurimi i kontratave [për të tjerët].  

36  Sigurimet, në veçanti shërbimet e ndërmjetësimit të sigurimeve dhe shërbimet e 

këshillimit në lidhje me sigurimet.  

38  Sigurimi i aksesit në një treg elektronik [portal] në rrjetet kompjuterike; shërbime 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

267 

 

telekomunikuese; shërbime të komunikimit kompjuterik dhe aksesit në internet; sigurimi 

dhe marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; transferimin dhe 

shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit; 

radio komunikime mobile; transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve përmes 

terminaleve kompjuterikë dhe shërbimeve të mesazheve të menjëhershme; Shërbime të 

ndarjes së vendndodhjes në kohë reale GPS; sigurimi i qasjes në platforma dhe portale në 

rrjetet globale kompjuterike, në internet dhe në rrjetet pa tel; transmetimi elektronik i të 

dhënave, imazheve dhe zërit përmes terminaleve kompjuterikë dhe rrjeteve; sigurimi i 

aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes së përdoruesit në 

programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; transmetimi i postës elektronike; sigurimi i 

qasjes në informacion në internet; sigurimi i dhomave të bisedave në internet; shkëmbimi 

elektronik i mesazheve përmes linjave të bisedës, forume në internet dhe media sociale; 

kompjuter i ndihmuar në transmetimin e mesazheve dhe imazheve; marrja me qira e kohës 

së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; mesazhe 

në internet; marrja me qira e kohës së qasjes në faqet e internetit dhe bazat e të dhënave 

kompjuterike; sigurimi i qasjes në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet e Internetit; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë.  

44  Ruajtja e kafshëve; shërbime të kujdesit shëndetësor të kafshëve.  

45   Shërbime të birësimit të kafshëve; shërbimet e agjencisë së birësimit të kafshëve.  
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(511) 3  Preparate për pastrimin e kafshëve; përgatitje për kujdesin dentar për kafshët; 

shampo për kafshët shtëpiake [përgatitje për pastrim jo mjekësor]; përgatitjet sanitare për 

kafshët.  

5  Aditivë mjekësorë për ushqime shtazore; veshje, mjekësore; locione qensh; shtesa 

dietike, ushqime dietike për qëllime veterinare; dezinfektues për kafshë; shampo për kafshë 

insekticide; jakë antiparazitare për kafshë; përgatitjet veterinare dhe sanitare për kafshët 

shtëpiake.  

6  Kafaze metali për kafshët shtëpiake shtëpiake  

9  Gjurmues të aktiviteteve që vishen; sensorë dhe gjurmues për përcaktimin e pozicioneve 

të kafshëve; pajisjet e monitorimit, përcjelljes së vendndodhjes dhe përcjelljes së qëllimit, 
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instrumenteve dhe aparateve për kafshët; instrumentet e pozicionimit global; aparate dhe 

instrumente të lundrimit dhe vendndodhjes; bilbilave të qenve; aplikacione për celularë.  

18  Jakë për kafshë; qese për ushqim për kafshë; transportues për kafshë [çanta], në veçanti 

çanta transporti për kafshë; rripa lëkure, në veçanti rripa bartës për kafshë; rrip prej lëkure; 

mbrojtese për fytyrë për kafshët; rrip për kafshët; pallto për kafshë; parzmore për kafshët.  

19  Zhavorr për akuariume.  

20  Jastëk për kafshë shtëpiake; kafaze te mëdha për kafshët shtëpiake që mbahen në shtëpi; 

rafte për ushqimin; strehim dhe shtretërit e kafshëve; bartës të kafshëve në formën e kutive.  

21  Kuti për jashtëqitje macesh; akuariume; furça për kafshë shtëpiake; kuti transparente 

gjami; krehër për kafshë; furça dhëmbësh për kafshë; tasa për kafshë; lugë pijesh; ushqyes 

për kafshë të aktivizuara nga kafshët; kafaze për kafshët shtëpiake shtëpiake; banjot e 

zogjve.  

28  Lodra për kafshët shtëpiake.  

31  Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë [kuti për jashtëqitjen për kafshët], në 

veçanti rëra e shpendëve; jashtëqitjen e kafshëve.  

35  Menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes së produkteve për kafshë; shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me produktet e kujdesit për kafshët, lodrat për kafshët, pajisjet e 

kafshëve, përgatitjet e kujdesit dentar për kafshët, produktet kozmetike për kafshët, 

përgatitjet veterinare dhe të kujdesit shëndetësor për kafshët shtëpiake, aditivët mjekësorë 

për ushqimet e kafshëve, materiali për veshjet, locionet e qenve, larjet e qenve, mbyllje, 

perçe druri dhe platforma, shtëpi zogjsh, zinxhirë qensh, makina për prerjen dhe qethjen e 

flokëve, bilbila qensh, aparate dhe instrumente veterinarë, batanije elektrike, aparate të 

filtrimit të akuariumit të brendshëm, ngrohës të akuariumit të brendshëm, drita për 

akuariume të brendshme, materiale të shtypura, rripa jakë, veshje për kafshë, lëkura 

kafshësh, çanta hunde [çanta ushqimi], mbyllje, aviarie, perçe dhe platforma, jo prej metali, 

instalime për shfaqje kafshësh (struktura), shtëpi zogjsh, jo prej metali, gur ranor, zhavorr, 

në veçanti për ambiente të brendshme akuariume, mallra prej druri, tapë, kallam, xunkth 

ose plastikë, duke qenë pajisje dhe orendi për shtëpitë e kafshëve, duke përfshirë kafaze, 

mbyllje, kafaze te mbyllura per zogj, kuti transparente ne forme xhami, ahër, shtëpi për 

kafshë dhe instalime për shfaqjen e kafshëve dhe material aktiviteti për kafshët e vendosura 

në të, shtretër, kafaz i madh, jastëkë, kolltukë dhe kuti folezimi për kafshë, shporta qensh, 

shporta macesh, kuti transporti për kafshë, shtylla gërvishtëse për kafshë, në veçanti për 

macet, dollapët për akuariume të brendshme, pajisjet e kujdesit dhe pastrimit për kafshët, në 

veçanti krehrat për kafshët, furçat dhe sfungjerët e kafshëve, strehimet për kafshët, në 

veçanti kafaze, terrariume, lukuni dhe kuti mbeturinash për kafshët shtëpiake, kafaze për 

kafshët shtëpiake, banjot e zogjve, tabaka për pjellë macesh, furça dhëmbësh për kafshë, 

lodra për kafshë shtëpiake, ngjitje, stimulim dhe stimulim të lëvizjes për kafshë, duke 

përfshirë pasqyra, zile, doreza, shkallë dhe lëkundje, vegla peshkimi, ëmbëlsira, ëmbëlsira 

sheqeri, akuj të ngrënshëm, akullore, rërë, në veçanti rëra e shpendëve, produkte për 

jashtqitje kafshësh, në veçanti jashteqitje macesh dhe për kafshë të vogla; sanë, kashtë, 

bimë për akuariume të brendshme, ushqime kafshësh, lloje ushqyese për kafshë, produkte 

përtypëse për kafshë, duke përfshirë përtypjet e ngrënshme, pijet për kafshët, limonadat, 

pijet frutore dhe lëngjet e frutave, ujërat minerale dhe të gazuar, përgatitjet për prodhimin e 

pijeve joalkoolike, pije joalkoolike, orendi dhe artikuj dekorativë, rafte, mobilje, pajisje 

shtesë për raftet, shina metalike, shirita skaneri, shina skaneri, ekran, në veçanti për ofrimin 

dhe prezantimin e mallrave, gjurmues të aktivitetit të veshshëm, sensorë dhe gjurmues për 
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përcaktimin e pozicioneve të kafshëve, pajisjet e monitorimit, gjurmimit të vendndodhjes 

dhe përcjelljes së qëllimit (vendëndodhjes) të caktuar , instrumenteve dhe aparateve për 

kafshët, instrumenteve të pozicionimit global, aparateve dhe instrumenteve të lundrimit dhe 

vendndodhjes; reklamimi; marketing; këshilla organizative dhe biznesi për konceptet e 

franshizës; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; përpilimin, sistemimin, azhurnimin 

dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative; zhvillimi i garave dhe lojërave me çmime për qëllime reklamimi; 

informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorët]; 

prokurimi i kontratave [për të tjerët].  

36  Sigurimet, në veçanti shërbimet e ndërmjetësimit të sigurimeve dhe shërbimet e 

këshillimit në lidhje me sigurimet.  

38  Sigurimi i aksesit në një treg elektronik [portal] në rrjetet kompjuterike; shërbime 

telekomunikuese; shërbime të komunikimit kompjuterik dhe aksesit në internet; sigurimi 

dhe marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; transferimin dhe 

shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit; 

radio komunikime mobile; transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve përmes 

terminaleve kompjuterikë dhe shërbimeve të mesazheve të menjëhershme; Shërbime të 

ndarjes së vendndodhjes në kohë reale GPS; sigurimi i qasjes në platforma dhe portale në 

rrjetet globale kompjuterike, në internet dhe në rrjetet pa tel; transmetimi elektronik i të 

dhënave, imazheve dhe zërit përmes terminaleve kompjuterikë dhe rrjeteve; sigurimi i 

aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes së përdoruesit në 

programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; transmetimi i postës elektronike; sigurimi i 

qasjes në informacion në internet; sigurimi i dhomave të bisedave në internet; shkëmbimi 

elektronik i mesazheve përmes linjave të bisedës, forume në internet dhe media sociale; 

kompjuter i ndihmuar në transmetimin e mesazheve dhe imazheve; marrja me qira e kohës 

së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; mesazhe 

në internet; marrja me qira e kohës së qasjes në faqet e internetit dhe bazat e të dhënave 

kompjuterike; sigurimi i qasjes në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet e Internetit; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë.  

44  Ruajtja e kafshëve; shërbime të kujdesit shëndetësor të kafshëve.  

45  Shërbime të birësimit të kafshëve; shërbimet e agjencisë së birësimit të kafshëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1077 

(220) 22/07/2021 

(300) 30 2021 101 317  28/01/2021  DE 

(731) Fressnapf Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 47809 Krefeld, 

DE 

(591) Gjelber dhe kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

270 

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e kafshëve; përgatitje për kujdesin dentar për kafshët; 

shampo për kafshët shtëpiake [përgatitje për pastrim jo mjekësor]; përgatitjet sanitare për 

kafshët.  

5  Aditivë mjekësorë për ushqime shtazore; veshje, mjekësore; locione qensh; shtesa 

dietike, ushqime dietike për qëllime veterinare; dezinfektues për kafshë; shampo për kafshë 

insekticide; jakë antiparazitare për kafshë; përgatitjet veterinare dhe sanitare për kafshët 

shtëpiake.  

6  Kafaze metali për kafshët shtëpiake shtëpiake  

9  Gjurmues të aktiviteteve që vishen;sensorë dhe gjurmues për përcaktimin e pozicioneve 

të kafshëve;pajisjet e monitorimit, përcjelljes së vendndodhjes dhe përcjelljes së qëllimit, 

instrumenteve dhe aparateve për kafshët;instrumentet e pozicionimit global;aparate dhe 

instrumente të lundrimit dhe vendndodhjes;bilbilave të qenve;aplikacione për celularë.  

18  Jakë për kafshë; qese për ushqim për kafshë; transportues për kafshë [çanta], në veçanti 

çanta transporti për kafshë; rripa lëkure, në veçanti rripa bartës për kafshë; rrip prej lëkure; 

mbrojtese për fytyrë për kafshët; rrip për kafshët; pallto për kafshë; parzmore për kafshët.  

19  Zhavorr për akuariume  

20  Jastëk për kafshë shtëpiake; kafaze te mëdha për kafshët shtëpiake që mbahen në shtëpi; 

rafte për ushqimin; strehim dhe shtretërit e kafshëve; bartës të kafshëve në formën e kutive.  

21  Kuti për jashtëqitje macesh; akuariume; furça për kafshë shtëpiake; kuti transparente 

gjami; krehër për kafshë; furça dhëmbësh për kafshë; tasa për kafshë; lugë pijesh; ushqyes 

për kafshë të aktivizuara nga kafshët; kafaze për kafshët shtëpiake shtëpiake; banjot e 

zogjve.  

28  Lodra për kafshët shtëpiake.  

31  Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë [kuti për jashtëqitjen për kafshët], në 

veçanti rëra e shpendëve; jashtëqitjen e kafshëve.  

35  Menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes së produkteve për kafshë; shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me produktet e kujdesit për kafshët, lodrat për kafshët, pajisjet e 

kafshëve, përgatitjet e kujdesit dentar për kafshët, produktet kozmetike për kafshët, 

përgatitjet veterinare dhe të kujdesit shëndetësor për kafshët shtëpiake, aditivët mjekësorë 

për ushqimet e kafshëve, materiali për veshjet, locionet e qenve, larjet e qenve, mbyllje, 

perçe druri dhe platforma, shtëpi zogjsh, zinxhirë qensh, makina për prerjen dhe qethjen e 

flokëve, bilbila qensh, aparate dhe instrumente veterinarë, batanije elektrike, aparate të 

filtrimit të akuariumit të brendshëm, ngrohës të akuariumit të brendshëm, drita për 

akuariume të brendshme, materiale të shtypura, rripa jakë, veshje për kafshë, lëkura 

kafshësh, çanta hunde [çanta ushqimi], mbyllje, aviarie, perçe dhe platforma, jo prej metali, 

instalime për shfaqje kafshësh (struktura), shtëpi zogjsh, jo prej metali, gur ranor, zhavorr, 

në veçanti për ambiente të brendshme akuariume, mallra prej druri, tapë, kallam, xunkth 

ose plastikë, duke qenë pajisje dhe orendi për shtëpitë e kafshëve, duke përfshirë kafaze, 

mbyllje, kafaze te mbyllura per zogj, kuti transparente ne forme xhami, ahër, shtëpi për 

kafshë dhe instalime për shfaqjen e kafshëve dhe material aktiviteti për kafshët e vendosura 

në të, shtretër, kafaz i madh, jastëkë, kolltukë dhe kuti folezimi për kafshë, shporta qensh, 

shporta macesh, kuti transporti për kafshë, shtylla gërvishtëse për kafshë, në veçanti për 

macet, dollapët për akuariume të brendshme, pajisjet e kujdesit dhe pastrimit për kafshët, në 

veçanti krehrat për kafshët, furçat dhe sfungjerët e kafshëve, strehimet për kafshët, në 

veçanti kafaze, terrariume, lukuni dhe kuti mbeturinash për kafshët shtëpiake, kafaze për 

kafshët shtëpiake, banjot e zogjve, tabaka për pjellë macesh, furça dhëmbësh për kafshë, 
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lodra për kafshë shtëpiake, ngjitje, stimulim dhe stimulim të lëvizjes për kafshë, duke 

përfshirë pasqyra, zile, doreza, shkallë dhe lëkundje, vegla peshkimi, ëmbëlsira, ëmbëlsira 

sheqeri, akuj të ngrënshëm, akullore, rërë, në veçanti rëra e shpendëve, produkte për 

jashtqitje kafshësh, në veçanti jashteqitje macesh dhe për kafshë të vogla; sanë, kashtë, 

bimë për akuariume të brendshme, ushqime kafshësh, lloje ushqyese për kafshë, produkte 

përtypëse për kafshë, duke përfshirë përtypjet e ngrënshme, pijet për kafshët, limonadat, 

pijet frutore dhe lëngjet e frutave, ujërat minerale dhe të gazuar, përgatitjet për prodhimin e 

pijeve joalkoolike, pije joalkoolike, orendi dhe artikuj dekorativë, rafte, mobilje, pajisje 

shtesë për raftet, shina metalike, shirita skaneri, shina skaneri, ekran, në veçanti për ofrimin 

dhe prezantimin e mallrave, gjurmues të aktivitetit të veshshëm, sensorë dhe gjurmues për 

përcaktimin e pozicioneve të kafshëve, pajisjet e monitorimit, gjurmimit të vendndodhjes 

dhe përcjelljes së qëllimit (vendëndodhjes) të caktuar , instrumenteve dhe aparateve për 

kafshët, instrumenteve të pozicionimit global, aparateve dhe instrumenteve të lundrimit dhe 

vendndodhjes; reklamimi; marketing; këshilla organizative dhe biznesi për konceptet e 

franshizës; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; përpilimin, sistemimin, azhurnimin 

dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative; zhvillimi i garave dhe lojërave me çmime për qëllime reklamimi; 

informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorët]; 

prokurimi i kontratave [për të tjerët].  

36  Sigurimet, në veçanti shërbimet e ndërmjetësimit të sigurimeve dhe shërbimet e 

këshillimit në lidhje me sigurimet.  

38  Sigurimi i aksesit në një treg elektronik [portal] në rrjetet kompjuterike; shërbime 

telekomunikuese; shërbime të komunikimit kompjuterik dhe aksesit në internet; sigurimi 

dhe marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; transferimin dhe 

shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit; 

radio komunikime mobile; transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve përmes 

terminaleve kompjuterikë dhe shërbimeve të mesazheve të menjëhershme; Shërbime të 

ndarjes së vendndodhjes në kohë reale GPS; sigurimi i qasjes në platforma dhe portale në 

rrjetet globale kompjuterike, në internet dhe në rrjetet pa tel; transmetimi elektronik i të 

dhënave, imazheve dhe zërit përmes terminaleve kompjuterikë dhe rrjeteve; sigurimi i 

aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes së përdoruesit në 

programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; transmetimi i postës elektronike; sigurimi i  

qasjes në informacion në internet; sigurimi i dhomave të bisedave në internet; shkëmbimi 

elektronik i mesazheve përmes linjave të bisedës, forume në internet dhe media sociale; 

kompjuter i ndihmuar në transmetimin e mesazheve dhe imazheve; marrja me qira e kohës 

së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; mesazhe 

në internet; marrja me qira e kohës së qasjes në faqet e internetit dhe bazat e të dhënave 

kompjuterike; sigurimi i qasjes në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet e Internetit; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë.  

44  Ruajtja e kafshëve; shërbime të kujdesit shëndetësor të kafshëve.  

45  Shërbime të birësimit të kafshëve; shërbimet e agjencisë së birësimit të kafshëve.  
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(210) KS/M/ 2021/1078 

(220) 22/07/2021 

(300) 30 2021 101 313  28/01/2021  DE 

(731) Fressnapf Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38  47809 Krefeld, 

DE 

(591) Gjelber dhe kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e kafshëve; përgatitje për kujdesin dentar për kafshët; 

shampo për kafshët shtëpiake [përgatitje për pastrim jo mjekësor]; përgatitjet sanitare për 

kafshët.  

5  Aditivë mjekësorë për ushqime shtazore; veshje, mjekësore; locione qensh; shtesa 

dietike, ushqime dietike për qëllime veterinare; dezinfektues për kafshë; shampo për kafshë 

insekticide; jakë antiparazitare për kafshë; përgatitjet veterinare dhe sanitare për kafshët 

shtëpiake.  

6  Kafaze metali për kafshët shtëpiake shtëpiake  

9  Gjurmues të aktiviteteve që vishen; sensorë dhe gjurmues për përcaktimin e pozicioneve 

të kafshëve; pajisjet e monitorimit, përcjelljes së vendndodhjes dhe përcjelljes së qëllimit, 

instrumenteve dhe aparateve për kafshët; instrumentet e pozicionimit global; aparate dhe 

instrumente të lundrimit dhe vendndodhjes; bilbilave të qenve; aplikacione për celularë.  

18  Jakë për kafshë; qese për ushqim për kafshë; transportues për kafshë [çanta], në veçanti 

çanta transporti për kafshë; rripa lëkure, në veçanti rripa bartës për kafshë; rrip prej lëkure; 

mbrojtese për fytyrë për kafshët; rrip për kafshët; pallto për kafshë; parzmore për kafshët.  

19  Zhavorr për akuariume.  

20  Jastëk për kafshë shtëpiake; kafaze te mëdha për kafshët shtëpiake që mbahen në shtëpi; 

rafte për ushqimin; strehim dhe shtretërit e kafshëve; bartës të kafshëve në formën e kutive.  

21  Kuti për jashtëqitje macesh; akuariume; furça për kafshë shtëpiake; kuti transparente 

gjami; krehër për kafshë; furça dhëmbësh për kafshë; tasa për kafshë; lugë pijesh; ushqyes 

për kafshë të aktivizuara nga kafshët; kafaze për kafshët shtëpiake shtëpiake; banjot e 

zogjve.  

28  Lodra për kafshët shtëpiake.  

31   Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë [kuti për jashtëqitjen për kafshët], në 

veçanti rëra e shpendëve; jashtëqitjen e kafshëve.  

35  Menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes së produkteve për kafshë; shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me produktet e kujdesit për kafshët, lodrat për kafshët, pajisjet e 

kafshëve, përgatitjet e kujdesit dentar për kafshët, produktet kozmetike për kafshët, 

përgatitjet veterinare dhe të kujdesit shëndetësor për kafshët shtëpiake, aditivët mjekësorë 

për ushqimet e kafshëve, materiali për veshjet, locionet e qenve, larjet e qenve, mbyllje, 

perçe druri dhe platforma, shtëpi zogjsh, zinxhirë qensh, makina për prerjen dhe qethjen e 
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flokëve, bilbila qensh, aparate dhe instrumente veterinarë, batanije elektrike, aparate të 

filtrimit të akuariumit të brendshëm, ngrohës të akuariumit të brendshëm, drita për 

akuariume të brendshme, materiale të shtypura, rripa jakë, veshje për kafshë, lëkura 

kafshësh, çanta hunde [çanta ushqimi], mbyllje, aviarie, perçe dhe platforma, jo prej metali, 

instalime për shfaqje kafshësh (struktura), shtëpi zogjsh, jo prej metali, gur ranor, zhavorr, 

në veçanti për ambiente të brendshme akuariume, mallra prej druri, tapë, kallam, xunkth 

ose plastikë, duke qenë pajisje dhe orendi për shtëpitë e kafshëve, duke përfshirë kafaze, 

mbyllje, kafaze te mbyllura per zogj, kuti transparente ne forme xhami, ahër, shtëpi për 

kafshë dhe instalime për shfaqjen e kafshëve dhe material aktiviteti për kafshët e vendosura 

në të, shtretër, kafaz i madh, jastëkë, kolltukë dhe kuti folezimi për kafshë, shporta qensh, 

shporta macesh, kuti transporti për kafshë, shtylla gërvishtëse për kafshë, në veçanti për 

macet, dollapët për akuariume të brendshme, pajisjet e kujdesit dhe pastrimit për kafshët, në 

veçanti krehrat për kafshët, furçat dhe sfungjerët e kafshëve, strehimet për kafshët, në 

veçanti kafaze, terrariume, lukuni dhe kuti mbeturinash për kafshët shtëpiake, kafaze për 

kafshët shtëpiake, banjot e zogjve, tabaka për pjellë macesh, furça dhëmbësh për kafshë, 

lodra për kafshë shtëpiake, ngjitje, stimulim dhe stimulim të lëvizjes për kafshë, duke 

përfshirë pasqyra, zile, doreza, shkallë dhe lëkundje, vegla peshkimi, ëmbëlsira, ëmbëlsira 

sheqeri, akuj të ngrënshëm, akullore, rërë, në veçanti rëra e shpendëve, produkte për 

jashtqitje kafshësh, në veçanti jashteqitje macesh dhe për kafshë të vogla; sanë, kashtë, 

bimë për akuariume të brendshme, ushqime kafshësh, lloje ushqyese për kafshë, produkte 

përtypëse për kafshë, duke përfshirë përtypjet e ngrënshme, pijet për kafshët, limonadat, 

pijet frutore dhe lëngjet e frutave, ujërat minerale dhe të gazuar, përgatitjet për prodhimin e 

pijeve joalkoolike, pije joalkoolike, orendi dhe artikuj dekorativë, rafte, mobilje, pajisje 

shtesë për raftet, shina metalike, shirita skaneri, shina skaneri, ekran, në veçanti për ofrimin 

dhe prezantimin e mallrave, gjurmues të aktivitetit të veshshëm, sensorë dhe gjurmues për 

përcaktimin e pozicioneve të kafshëve, pajisjet e monitorimit, gjurmimit të vendndodhjes 

dhe përcjelljes së qëllimit (vendëndodhjes) të caktuar , instrumenteve dhe aparateve për 

kafshët, instrumenteve të pozicionimit global, aparateve dhe instrumenteve të lundrimit dhe 

vendndodhjes; reklamimi; marketing; këshilla organizative dhe biznesi për konceptet e 

franshizës; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; përpilimin, sistemimin, azhurnimin 

dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative; zhvillimi i garave dhe lojërave me çmime për qëllime reklamimi; 

informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorët]; 

prokurimi i kontratave [për të tjerët].  

36  Sigurimet, në veçanti shërbimet e ndërmjetësimit të sigurimeve dhe shërbimet e 

këshillimit në lidhje me sigurimet.  

38  Sigurimi i aksesit në një treg elektronik [portal] në rrjetet kompjuterike; shërbime 

telekomunikuese; shërbime të komunikimit kompjuterik dhe aksesit në internet; sigurimi 

dhe marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; transferimin dhe 

shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit; 

radio komunikime mobile; transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve përmes 

terminaleve kompjuterikë dhe shërbimeve të mesazheve të menjëhershme; Shërbime të 

ndarjes së vendndodhjes në kohë reale GPS; sigurimi i qasjes në platforma dhe portale në 

rrjetet globale kompjuterike, në internet dhe në rrjetet pa tel; transmetimi elektronik i të 

dhënave, imazheve dhe zërit përmes terminaleve kompjuterikë dhe rrjeteve; sigurimi i 
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aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes së përdoruesit në 

programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; transmetimi i postës elektronike; sigurimi i 

qasjes në informacion në internet; sigurimi i dhomave të bisedave në internet; shkëmbimi 

elektronik i mesazheve përmes linjave të bisedës, forume në internet dhe media sociale; 

kompjuter i ndihmuar në transmetimin e mesazheve dhe imazheve; marrja me qira e kohës 

së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; mesazhe 

në internet; marrja me qira e kohës së qasjes në faqet e internetit dhe bazat e të dhënave 

kompjuterike; sigurimi i qasjes në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet e Internetit; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë.  

44  Ruajtja e kafshëve; shërbime të kujdesit shëndetësor të kafshëve.  

45  Shërbime të birësimit të kafshëve; shërbimet e agjencisë së birësimit të kafshëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1079 

(220) 22/07/2021 

(731) BIOS LINE SPA Viale Finlandia, 

4,35020 PONTE S. NICOLO’ (PD), IT 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore; Shtesa dietike të përbëra nga vitaminat; Substancat dietike; 

Shtesa ushqimore që përmbajnë vëllime të mëdha të përbërësve aktivë; Shtesa ushqimore 

që përmbajnë doza të larta të përbërësve aktivë; Substancat dietike të adaptuara për 

përdorim mjekësor; Shtesa që përmbajnë magnez, vitamina; Shtesa që përmbajnë fruta; 

Shtesa kalciumi; Shtesa që përmbajnë acid hialuronik; Shtesa s që përmbajnë Omega 3; 

Shtesa që përmbajnë Q10.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1081 

(220) 22/07/2021 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

idustrija Jukićeva 53,71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska, Pallaska & 

Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze 

47/5, Prishtinë 
 

(540)  MELNOT 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2021/1082 

(220) 23/07/2021 

(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)  SIDECAR 

 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik për shfaqjen e përmbajtjes në ekrane të shumëfishta 

kompjuterike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1083 

(220) 23/07/2021 

(731) SHENZHEN TCL NEW 

TECHNOLOGY CO., LTD. 9/F, Building 

D4, International E City, 1001 Zhongshan 

Park Road, Xili Street, Nanshan District, 

Shenzhen, Guangdong, 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) 7  Makineri për hekurosje; makineri për pastrim kimik; lavatriçe [lavanderi]; makina 

shtrënguese për lavanderi; makineritë e ajrit të kompresuar; kompresorë për frigoriferë; 

pajisje vizatimi perde; të funksionuara në mënyrë elektrike; Makineritë e përzierjes; makina 

për përgatitjen e ushqimit; elektromekanike, shtrydhëse të lëngjeve; elektrik, pjatalarëse; 

mulli kafeje; përveç atyre që operohen me dorë, përzierës; elektrikë, për qëllime shtëpiake; 

makina kuzhine; elektrike, përpunuesit e ushqimit; elektrike, pastruesit e vakumit; makina 

dhe aparate për pastrim; elektrike, shtrydhës frutash; elektrik, për qëllime shtëpiake, makina 

për përgatitjen e pijeve; elektromekanike  

9  aparat për përpunimin e të dhënave; kompjutera; pajisje periferike kompjuterike, 

monitorë [pajisje kompjuterike]; kompjutera tablet; orë inteligjente (aparati për përpunimin 

e të dhënave); syze inteligjente (aparate për përpunimin e të dhënave); terminale interaktive 

me ekran me prekje; tabela elektronike interaktive; autoparlantë; zërues për altoparlantë, 

mikrofona; kambana elektrike të dyerve; brava; elektrike, alarme; borde elektronike të 

njoftimeve; aparate televizive; aparate regjistruese tingujsh; kompjuterë laptopë; telefona 

celularë; kamera; marrës audio dhe video; aparate për riprodhimin e zërit; aparate 

transmetuese të zërit; kufje realiteti virtual; kamera televizive; aplikacione të programeve 

kompjuterikë; të shkarkueshëm, programe kompjuterike; të shkarkueshme, kufje; aparate 

elektronike të mbikëqyrjes; kamera [fotografi]; aparate mësimore audiovizive  

11  enë gatimi; elektrike, aparate dhe instalime gatimi; aparate pjekjeje; ndezës gazi; 

autoklavë; elektrikë, për gatim, aparate kafeje; elektrike, kazan; elektrik, furrat me 

mikrovalë [aparati për gatim]; makineritë për prodhimin e bukës; enë për zierjen kafeje, 

elektrike, pjekësit e kafesë; frigoriferë; ngrirës; bodrumet e verës; elektrike, instalime të 

kondicionimit të ajrit; aparate kondicionimi; aparate dhe makineri pastruese te ajrit; 
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aparatet dhe instalimet e tharjes; kapuçë mbrojtës për kuzhina; dehudifikues për qëllime 

shtëpiake; ventilator elektrik për përdorim personal; makineritë e tharjes së rrobave; 

avullore pëlhure; aparati lagështues i ajrit; tharëse elektrike për flokë; flutur për  [ajër të 

kondicionuar]; lagështues për qëllime shtëpiake; aparate për ngrohje; instalimet e ngrohjes; 

ngrohës për banjë; aparate për tharjen e duarve për tualete; ngrohje për banjo, WC [dollapët 

e ujit], dërrasat e tualetit, guaca  tualeti; aparate për fytyrën me avull [sauna]; aparate për 

tymosje; jo për qëllime mjekësore, aparate hidromasazhi; burime pijesh; aparate dhe 

makina pastruese uji; dollap i sterilizuar; dollap sterilizues për qëllime shtëpiake; radiatorë, 

elektrikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1084 

(220) 23/07/2021 

(731) SHENZHEN TCL NEW 

TECHNOLOGY CO., LTD. 9/F, Building 

D4, International E City, 1001 Zhongshan 

Park Road, Xili Street, Nanshan District, 

Shenzhen, Guangdong, 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) 7  makina për përgatitjen e ushqimit, elektromekanike; shtrylles të lëngjeve; elektrik; 

makina për hekurosje; makina për pastrimin e enëve;  makina kuzhine, elektrike; blender, 

elektrik per qellime  shtepiake( amvisni);  mullinj te kafës, tjerë nga ata te perdorimit me 

dorë;  makina për pastrimin  me tharje; makina per pastrim robash (lavanteri); makina për 

shtrylljen e robave;  motor elektrik për frigorifera; makina për kompresimin e ajrit; 

kompresorë për frigorifer;  makina dhe aparate per pastrim; elektrike; pastrues me vakum; 

pajisje për funkëcionimin e perdeve , operues  elektrik;   

9  aparate regjistruese tingulli; aparate për rprodukimin e tingullit; regjistrues kamere;media 

player; degjuese; mikrofona; kufje realiteti virtual;  transmetues tingulli; audio vizuele;  

barazuesit (audio aparate);  procesor digjital te tingullit; kamera (fotografike); video 

projektor; aparate mesimi audio vizuele; aparate  dhe instrumente testimi; Induktorët ( 

elektrik); kamera pultesh; modem kabllor; robotët e mbikëqyrjes së sigurisë; vëzhgues të 

shfaqjes së videos ; aparate audio komanduese; amplifikatorë audio; akordues stereo; 

termometra, jo për qëllime mjekësore; higrometra; aparate për analizën e ajrit; njehsorët e 

energjisë elektrike; njehsorët e ujit; njehsorët e gazit;  detektorë; lazer, jo për qëllime 

mjekësore; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; aparate dhe instrumente 

optike;  pasqyra [optike]; kabllo, elektrike; tela, elektrike; Kabllo transmetuese e 

sinkronizimit të të dhënave; qipa [qarqe të integruara]; dioda që lëshojnë dritë [LED]; çelës, 

elektrike; bazat elektrike; priza elektrike; Kontaktor elektrik; furnizime të energjisë 

stabilizuese të tensionit; ekranet e videos;amplifikatorët; aparate telekomande; telekomandë 

për qëllime shtëpiake; adaptorë elektrikë; sensorë; aparate dhe instalime për prodhimin e 

rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; instalime për parandalimin e vjedhjeve, elektrike; 

këmbanat e dyerve elektrike; brava, elektrike; alarme; sinjalizues gishtërinjësh për dyer; 

brava dixhitale të dyerve; vrima vrojtimi [thjerrëza zmadhuese] për dyer; karikues baterie; 
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kufje; ekranet me prekje; spektakle; bateri, elektrike; aparate për përpunimin e të dhënave; 

kompjutera; programe kompjuterike, të shkarkueshme; pajisje periferike kompjuterike; 

monitoron [pajisjen kompjuterike]; kompjutera tablet; hardueri kompjuterik; orë 

inteligjente (aparate për përpunimin e të dhënave); syze inteligjente (aparate për 

përpunimin e të dhënave); robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; tabela elektronike 

interactive; kompjutera që mbështjellen; serverat e rrjetit; stilolapsa elektronikë; byzylykë 

të koduar të identifikimit, magnetic; Ekranet e diodës së dritës (LED); terminalet 

interaktive të ekranit me prekje; aplikacione softuerësh smartphone, të shkarkueshëm; 

aplikacione softuerësh kompjuterikë, të shkarkueshëm; pajisje për njohjen e fytyrës; 

identifikuesit e gjurmëve të gishtave; Peshore të yndyrës trupore për përdorim shtëpiak; 

peshore banjo; Pllaka elektronike njoftimesh; shenja dixhitale; aparate telefonike; telefona 

video; telefonat mobil; instrumente navigimi; pajisjet e komunikimit në rrjet; routerët e 

rrjetit; aparate elektrike per nje ose dy komunikime; gjurmues të aktivitetit të veshshëm; 

qendrat e rrjetit kompjuterik; aparate televizive; altoparlantë; Altoparlantë rrethues; dollapë 

për altoparlantë; megafonët; miksera audio; Marrësit audio dhe video; aparate transmetuese 

të zërit; zmadhuese zëri për altoparlantë  

11  Enë gatimi, elektrike; aparate dhe instalime gatimi; aparate pjekjeje; ndezës gazi; 

autoklavë, elektrikë, për gatim; aparate kafeje, elektrike; kazan, elektrik; furrat me 

mikrovalë [aparati për gatim]; makineritë për prodhimin e bukës; ene per ngrohje kafeje, 

elektrike; pjekësit e kafesë; frigoriferë; ngrirje; bodrumet e verës, elektrike; instalime të 

kondicionimit të ajrit; aparate kondicionimi; aparate dhe makineri pastruese te ajrit; 

aparatet dhe instalimet e tharjes; kapuçë për kuzhina; dehudifikues për qëllime shtëpiake; 

ventilator elektrik për përdorim personal; makineritë e tharjes së rrobave; avullore pëlhure; 

aparati lagështues i ajrit; tharëse elektrike për flokë; ventilator [ajër të kondicionuar]; 

lagështues për qëllime shtëpiake; aparate për ngrohje; instalimet e ngrohjes; ngrohës për 

banjë; aparate për tharjen e duarve për tualete; Ngrohje per banjo; WC [dollapët e ujit]; 

uleset e tualetit; guaca tualeti; aparate për fytyrën me avull [sauna]; aparate për tymosje, jo 

për qëllime mjekësore; aparate hidromasazhi; burime pijesh;  aparate dhe makina pastruese 

uji; dollap i sterilizuar; sterilizuesit për qëllime shtëpiake; radiatorë, elektrikë; makina për 

prodhimin e qumështit të sojës, për qëllime shtëpiake  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1085 

(220) 23/07/2021 

(731) PIAGGIO & C. S.P.A. 

Viale Rinaldo Piaggio 25,56025 Pontedera, 

Pisa, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VESPA 

 

 
     

 

(511) 28  Lojëra dhe lodra të ndryshme përkatësisht, lojëra në tabelë, lojëra salloni, lodra 

udhëtimi, modelime të pajimeve  të lodrave niveluese, modele të automjeteve me shkallë, 

modele miniaturë të motoçikletave, automobila dhe automjete të tjera, blloqe ndërtimi, 

lojëra ndërtimi, kukulla, veshje kukullash, aksesor për kukulla, lodra prej pelushi, automjete 

lodrash, motoçikleta me madhësi të plotë dhe automjete kopje për qëllime argëtimi, pjesë 
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figurash për formimin e një figure( jigsaw puzzles), njësi mbajtëse dore për të luajtur video 

lojëra përveç atyre të cilët janë  përshtatur me ekrane prekëse të jashtme ose monitor, lojëra 

portative me shfaqje të kristalit të lëngët, arkada makina  video lojërash, automjete lodrash 

të kontrolluara nga radioja, lodra të përbëra nga pistat  plastike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1086 

(220) 23/07/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TEAK 

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1087 

(220) 26/07/2021 

(731) Mirsad Çollaku Vila Park sh.p.k, 

Adresa, fshati Sreckë, Prizren, 20000, KS 

(591) E zezë dhe e bardhë 

(740)  Fazli Brahaj-Avokat Rr.”Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

279 

 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1088 

(220) 26/07/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, KR 

(591) bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse prej gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit. 

    
 
 

(210) KS/M/ 2021/1089 

(220) 26/07/2021 

(300) 018398309  12/02/2021  EU 

(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)  Ivy 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht; Qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht nga gruri, 

qumësht tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi; pije orizi, pije bajame, pije me bazë soje, 

pije të shkruara, pije tërshëre, pije arre, pije me bazë kokosi; Produktet e qumështit, 

përkatësisht qumësht i pijshëm, qumështit të thartë, qumësht buter; Jogurt; Jogurt frutash; 
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Jogurt i pijshëm; Jogurt me çokollatë ose kakao të shtuar; Pije joalkoolike të qumështit të 

përzier; Kephir [pije qumështi]; krem; djathë gjizë; Ëmbëlsira të djathit me fruta dhe 

barishte; Puding me qumësht; Gjalpë; Djathë dhe produkte djathi; Qumështi dhe pluhuri i 

hirrës janë ushqime për njerëzit, me dhe pa aditivë; Përzierje që përmbajnë yndyrë për feta 

buke; qumësht i tundur (shake); Hirrë; Të gjithë produktet e qumështit të sipërpërmendura 

gjithashtu bazohen në qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht gruri, 

qumësht tërshërë, qumësht arre, qumësht kokosi ose përbërës të tjerë me bazë bimore duke 

përfshirë të gjitha mallrat e sipërpërmendur në formë vegane; Analoge të qumështit brenda 

kuptimit të Rregullores (EC) Nr. 1333/2008, Shtojca II.D 01.8, në lidhje me aditivët e 

ushqimit (përgatitjet në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet 

plotësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji i origjinës, përveç qumësht); Frutat 

dhe perimet e përpunuara; supave dhe supave; produkte të gatshme të bazuara në perime 

dhe produkte të tjera me bazë bimore; Të gjitha mallrat e lartpërmendura gjithashtu në 

formë vegane; ngjashëm kos, ngjashëm kos frutash, ngjashëm kos me çokollatë ose kakao 

të shtuar, Pije e zëvendësuesve të kosit; Zëvendësuesit me bazë bimore për produktet e 

qumështit; Përgatitjet e bazuara në bimët që zëvendësojnë produktet e qumështit; Produkte 

të lëngëta, të butë, ngjitës, shkumëzues ose gjelatinë të bazuara në bimë, duke qenë të 

ngjashme me produktet e qumështit.  

30  Cokollate; Kos i ngrire; Puding; Akuj të ngrënshëm; Pluhurat për prodhimin e 

akullores; Ëmbëlsirat me qëndrueshmëri të gjatë, dhe ëmbëlsirat, në veçanti ëmbëlsira dhe 

waffles të përgatitura; Pije me bazë kakao; Oriz me krem; Të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura, duke përfshirë bazën në qumësht orizi, qumësht bajamesh, qumësht soje, 

qumësht të gruri, qumësht tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi, pije orizi, pije bajame, 

pije soje, pije nga gruri, pije tërshërë, pije arre, pije kokosi ose përbërës të tjerë me bazë 

bimore, dhe duke përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë vegane; Të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura, duke përfshirë bazën në analoge të qumështit brenda kuptimit të 

Rregullores (KE) Nr. 1333/2008, Shtojca II.D 01.8, në lidhje me aditivët e ushqimit 

(përgatitjet në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet plotësisht 

ose pjesërisht nga proteina) , yndyrë ose vaj me origjinë përveç qumështit).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1090 

(220) 26/07/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TEREA YELLOW 

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 
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duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1091 

(220) 26/07/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TEREA BRONZE 

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1092 

(220) 26/07/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

 

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

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

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

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

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

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1093 

(220) 27/07/2021 

(300) 30 2021 101 480  29/01/2021  DE 

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

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LIV 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht; Qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht nga gruri, 

qumësht tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi; pije orizi, pije bajame, pije me bazë soje, 

pije të shkruara, pije tërshëre, pije arre, pije me bazë kokosi; Produktet e qumështit, 

përkatësisht qumësht i pijshëm, qumështit të thartë, qumësht buter; Jogurt; Jogurt frutash; 

Jogurt i pijshëm; Jogurt me çokollatë ose kakao të shtuar; Pije joalkoolike të qumështit të 

përzier; Kephir [pije qumështi]; krem; djathë gjizë; Ëmbëlsira të djathit me fruta dhe 

barishte; Puding me qumësht; Gjalpë; Djathë dhe produkte djathi; Qumështi dhe pluhuri i 

hirrës janë ushqime për njerëzit, me dhe pa aditivë; Përzierje që përmbajnë yndyrë për feta 

buke; qumësht i tundur (shake); Hirrë; Të gjithë produktet e qumështit të sipërpërmendura 

gjithashtu bazohen në qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht gruri, 

qumësht tërshërë, qumësht arre, qumësht kokosi ose përbërës të tjerë me bazë bimore duke 

përfshirë të gjitha mallrat e sipërpërmendur në formë vegane; Analoge të qumështit brenda 

kuptimit të Rregullores (EC) Nr. 1333/2008, Shtojca II.D 01.8, në lidhje me aditivët e 
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ushqimit (përgatitjet në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet 

plotësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji i origjinës, përveç qumësht); Frutat 

dhe perimet e përpunuara; supave dhe supave; produkte të gatshme të bazuara në perime 

dhe produkte të tjera me bazë bimore; Të gjitha mallrat e lartpërmendura gjithashtu në 

formë vegane; ngjashëm kos, ngjashëm kos frutash, ngjashëm kos me çokollatë ose kakao 

të shtuar, Pije e zëvendësuesve të kosit; Zëvendësuesit me bazë bimore për produktet e 

qumështit; Përgatitjet e bazuara në bimët që zëvendësojnë produktet e qumështit; Produkte 

të lëngëta, të butë, ngjitës, shkumëzues ose gjelatinë të bazuara në bimë, duke qenë të 

ngjashme me produktet e qumështit.  

30  Çokollate; Kos i ngrire; Puding; Akuj të ngrënshëm; Pluhurat për prodhimin e 

akullores; Pije me bazë kakao; Oriz me krem; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura, duke 

përfshirë bazën në qumësht orizi, qumësht bajamesh, qumësht soje, qumësht gruri, qumësht 

tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi, pije orizi, pije bajame, pije soje, pije të shkruara, 

pije tërshërë, pije arre, pije kokosi ose përbërës të tjerë me bazë bimore, dhe duke përfshirë 

të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë vegane; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura, 

duke përfshirë bazën në analoge të qumështit brenda kuptimit të Rregullores (KE) Nr. 

1333/2008, Shtojca II.D 01.8, në lidhje me aditivët e ushqimit (përgatitjet në të cilat 

proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet plotësisht ose pjesërisht nga 

proteina) , yndyrë ose vaj me origjinë përveç qumështit).  

32  Pije joalkoolike; Pije frutash dhe lëngje frutash; Pije perimesh dhe lëngje perimesh; 

Lëngjet e bimëve; Shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; Të gjitha mallrat e 

lartpërmendura gjithashtu në formë vegane.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1094 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
  

(540)  Amarhyton 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1095 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Bisor 
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(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1096 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Bravylol 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1097 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Co-Telsart 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1098 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Rossta 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1099 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

(540)  Metformin TCH 
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Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
  

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1100 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Diab MR 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1101 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Pizona 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1102 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Aroba 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2021/1103 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Morivid 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1104 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Ceftriaxon Tchaikapharma 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1105 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Bilamcar 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1106 

(220) 27/07/2021 

(731) Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë  

(540)  Tamayra 
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(511) 5  Shtesa dietike dhe përgatitje dietike; Preparate dhe artikuj higjienik; Preparate dhe 

artikuj dentarë; Preparate dhe artikuj për kontrollin e kafshëve dëmtuese; Preparate dhe 

artikuj mjekësorë dhe veterinarë; Preparate diagnostike; Organet dhe indet e gjalla për 

qëllime kirurgjikale; Veshje, mbulesa dhe aplikatorë mjekësorë; Farmaceutikë dhe ilaçe 

natyrore; Preparate antipiretike; Shtesa dietike për kafshët; Shtesa dietike albumine; Shtesa 

ushqimore anti-oksiduese; Shtesa dietike alginate; Çaj astmatik; Vitamina për kafshë; 

Shtesa vitaminash për kafshë; Ushqim dietik i përshtatur për përdorim veterinar; Shtesa 

dietike minerale për kafshët; Substancat dietike të adaptuara për përdorim veterinar; 

Antiserume për qëllime diagnostikuese; Preparate bakteriologjike për përdorim mjekësor 

dhe veterinar; Media (shtresë mbajtesë/ikunbatore) për kulturat bakteriologjike; Reagentë 

veterinar diagnostikues; Shtesa vitaminash për përdorim në dializën renale.  

35  Analiza e biznesit, hulumtimi dhe shërbimet e informacionit; Shërbime reklamimi, 

marketingu dhe promovuese; Ndihma për biznesin, administrimi dhe shërbimet 

administrative; Shërbimet e tregtisë komerciale dhe informacionit të konsumatorit; 

Përpunimi administrativ i të dhënave; Shërbime klerike (të klerkut); Shërbime këshillimi 

dhe konsulencë biznesi; Marrja me qira e makinave të zyrës; Shërbimet e menaxhimit dhe 

rekrutimit të burimeve njerëzore; Shërbime të përkohshme të personelit; Shërbime të 

agjencisë së personelit në lidhje me industrinë elektronike; Agjencia per trupën e teatrit; 

Ndihma për menaxhimin e personelit; Shërbime këshilluese biznesi për të përcaktuar 

strukturat e pagave dhe gradave sipas vlerësimit të punës; Sigurimi i hapësirës, kohës dhe 

medias për reklamim; Demonstrimet e produkteve dhe shërbimet e shfaqjes/paraqitjes së 

produkteve; Shpërndarja e materialit reklamues, marketing dhe promovues; Shërbime të 

shfaqjeve/panaireve tregtare dhe ekspozitave; Shërbime të marrëdhënieve me publikun; 

Konsulencë për marrëdhënie me publikun; Ndihma për menaxhim për ndërmarrjet tregtare 

në lidhje me marrëdhëniet me publikun; Studime për marrëdhëniet me publikun; Shërbime 

të lobimit tregtar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1107 

(220) 27/07/2021 

(731) SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  KORJAYA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1108 

(220) 27/07/2021 

(300) 4745165  18/03/2021  FR 

(731) SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  AMZEVNA 
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Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1109 

(220) 27/07/2021 

(300) 4745297  18/03/2021  FR 

(731) SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  AMZEZMA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1110 

(220) 27/07/2021 

(300) 4745158  18/03/2021  FR 

(731) SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  AMYFORZA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1111 

(220) 27/07/2021 

(300) 4745152  18/03/2021  FR 

(731) SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  AMTRUMEERA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1113 

(220) 27/07/2021 

(731) Henkel AG & Co. KGaA 

(540)  FLEXPRESS PROTECT 
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Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 1  Kimikatet e përdorura në industri, dhe industrinë e ndërtimit; rrëshira artificiale të 

papërpunuara, plastikë të papërpunuar; ngjitëse që përdoren në industri.  

2  Bojra, llaqe, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues; 

mordantë; suva; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në petë dhe formë pluhuri për 

piktorë, dekorues, printerë dhe artistë.  

17  Gome, gutta-perka, çamçakëz, asbest, mikë dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe të 

përfshira në klasën 17; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; paketim, 

ndalim dhe izolim të materialeve; tuba fleksibël, jo prej metali; suva izoluese.  

19  Material ndërtimor jo metalik; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo-metalike të 

transportueshme, suva, suva çimentoje (kundër zjarrit).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1114 

(220) 27/07/2021 

(731) Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, 

Germany, DE 

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

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet e përdorura në industri, dhe industrinë e ndërtimit; rrëshira artificiale të 

papërpunuara, plastikë të papërpunuar; ngjitëse që përdoren në industri.  

2  Bojra, llaqe, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues; 

mordantë; suva; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në petë dhe formë pluhuri për 

piktorë, dekorues, printerë dhe artistë  

17  Gome, gutta-perka, çamçakëz, asbest, mikë dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe të 

përfshira në klasën 17; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; paketim, 

ndalim dhe izolim të materialeve; tuba fleksibël, jo prej metali; suva izoluese  

19  Material ndërtimor jo metalik; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo-metalike të 

transportueshme, suva, suva çimentoje (kundër zjarrit)”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1116 

(220) 28/07/2021 

(731) “LUFRA” Sh.p.k Fshati Bishqethem, 

Lagjia "Rruga e Kishes", Autostrada 

Lushnje-Fier, Republika e Shqipërisë, AL 

(540)   
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(591) Ngjyre e Gjelbër, e Kaltër  dhe e 

Kuqe.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

     

 

(511) 29  Qumësht i pjekur i fermentuar; Qumësht; Pije qumështi, pije me bazë qumështi; 

Ferment qumështi për qëllime gatimi; Produkte qumështi; Hirrë; Krem i rrahur; Kos; 

Gjalpë; Krem gjalpi; Djathë; Krem (produkte bulmeti).  

30  Pije çokollate me qumësht; Pije kakao me qumësht; Pije kafeje me qumësht; Kos i 

ngrirë (ëmbëlsira të ngrira).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1118 

(220) 29/07/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

blvd. Aleksandar Makedonski 12,1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(591) Ngjyrë rozë, e verdhë, e gjelbërt, e 

kaltër, e hirtë, e bardhë dhe e zezë. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa ushqimore dietike; shtesa dietike të 

përbëra nga vitamina; shtesa minerale dietike për njerëzit; shtesa ushqimore me vitamina 

dhe minerale për fëmijë; preparate vitaminash për fëmijë; shtesa ushqimore të përbëra nga 

aminoacide; preparate vitamine dhe minerale; preparate dietike për fëmijë; preparate 

probiotike për përdorim mjekësor; shtesa dietike në formë pluhuri.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1119 

(220) 29/07/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

blvd. Aleksandar Makedonski 12,1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(591) Ngjyrë rozë, e verdhë, e gjelbërt, e 

kaltër, e hirtë, e bardhë dhe e zezë. 

(540)   
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(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

     

 

(511) 5  Shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa ushqimore dietike; shtesa dietike të 

përbëra nga vitamina; shtesa minerale dietike për njerëzit; shtesa ushqimore me vitamina 

dhe minerale për fëmijë; preparate vitaminash për fëmijë; shtesa ushqimore të përbëra nga 

aminoacide; preparate vitamine dhe minerale; preparate dietike për fëmijë; multivitamina; 

shurupe për qëllime farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1120 

(220) 29/07/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

blvd. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skopje, MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   FEROZOMAL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa ushqimore 

dietike; shtesa dietike të përbëra nga vitamina; shtesa minerale dietike për njerëzit; shtesa 

ushqimore me vitamina dhe minerale; preparate vitaminash; preparate minerale dhe 

vitamine; multivitamina; shtesa dietike në formë pluhuri; shtesa dietike të përbëra kryesisht 

nga hekuri; shtesa nutricionale të përbëra kryesisht nga hekuri.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1121 

(220) 29/07/2021 

(300) 11057/2021  14/07/2021  CH 

(731) Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 1-1, Doshomachi, 4-Chome, 

Chuo-Ku, Osaka,  540-8645, JP 

(591) e kuqe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 41  Shërbime arsimore dhe trajnuese në fushën e farmaceutikës, ndërgjegjësimit për 

sëmundjet dhe trajtimeve mjekësore; organizim dhe zhvillim i konferencave, punëtorive 

dhe seminareve në fushën e farmaceutikës, ndërgjegjësimit për sëmundjet dhe trajtimeve 

mjekësore; organizim dhe zhvillim i punëtorive për organizimin e pacientëve në fushën e 

farmaceutikës, ndërgjegjësimin ndaj sëmundjeve dhe trajtimeve mjekësore.  

44  Sigurimi i trajtimit farmaceutik dhe ndërgjegjësimit për sëmundjet, informacionet dhe 

materialet për trajtimin dhe menaxhimin për të përmirësuar kuptueshmërinë nga ofruesit e 

kujdesit shëndetësor, pacientët, kujdestarët dhe publikut të gjerë në lidhje me ilaçet dhe 

trajtimet mjekësore të disponueshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1122 

(220) 29/07/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  P&G PROFESSIONAL  

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, lustrimi, ferkimi dhe gërryese; sapunë; preparate për larjen e enëve, peceta për 

pastrim; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; detergjentë për lavanderi; lëngje për 

lavanderi; preparate për njomjen e rrobave; substanca për përdorim në lavanderi; agjentë 

për shpëlarje për lavanderi; vajra esenciale si aroma për përdorim në lavanderi; përgatitje 

aromatizuese për përdorim lavanderi; sapunë dhe xhel; produkte për shpëlarje dhe 

përgatitje për zbutje; zbutës të rrobave; potpuri; temjan; vajra për parfume dhe aroma; ujë 

me aromë për përdorim shtëpiak dhe për përdorim në pëlhura; dru aromatik; aromatike; 

vajra esenciale;  

5  sapun antibakterial; sapun për dezinfektim; dezinfektues kimik për tualete; dezinfektues 

për qëllime higjienike; shampon per duar antibakterial; preparate për lavanderi për 

shkatërrimin e parazitëve; biocide, fungicide; herbicide; germicidet; preparate për 

shkatërrimin e viruseve; sapunë dhe detergjente dezinfektuese; dezinfektues për përdorim 

shtëpiak; dezinfektues për përdorim shtëpiak; dezinfektues për lavanderi; dezinfektues për 

shpëlarje; detergjentë germicidal;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1123 

(220) 29/07/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(591) Kalter, Bardhe 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, lustrimi, ferkimi dhe gërryese; sapunë; preparate për larjen e enëve, peceta për 

pastrim; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; detergjentë për lavanderi; lëngje për 

lavanderi; preparate për njomjen e rrobave; substanca për përdorim në lavanderi; agjentë 

për shpëlarje për lavanderi; vajra esenciale si aroma për përdorim në lavanderi; përgatitje 

aromatizuese për përdorim lavanderi; sapunë dhe xhel; produkte për shpëlarje dhe 

përgatitje për zbutje; zbutës të rrobave; potpuri; temjan; vajra për parfume dhe aroma; ujë 

me aromë për përdorim shtëpiak dhe për përdorim në pëlhura; dru aromatik; aromatike; 

vajra esenciale;  

5  sapun antibakterial; sapun për dezinfektim; dezinfektues kimik për tualete; dezinfektues 

për qëllime higjienike; shampon per duar antibakterial; preparate për lavanderi për 

shkatërrimin e parazitëve; biocide, fungicide; herbicide; germicidet; preparate për 

shkatërrimin e viruseve; sapunë dhe detergjente dezinfektuese; dezinfektues për përdorim 

shtëpiak; dezinfektues për përdorim shtëpiak; dezinfektues për lavanderi; dezinfektues për 

shpëlarje; detergjentë germicidal;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1124 

(220) 30/07/2021 

(731) MAKPROGRES DOO St. Vojdan 

Cernodrinski br.8, 2310 Vinica, MK 

(591) E bardhë, e zezë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Embëlsira, bazë për torta, muffins, Vol-au-vents (ëmbëlsira nga brumi i ardhur 

me mbushje me krem), ëmbëlsira me çokollatë, bare tortash, biskota.  
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(210) KS/M/ 2021/1125 

(220) 30/07/2021 

(731) T.C. İSTANBUL AYDIN 

ÜNİVERSİTESİ İnönü Cad. No:38 Beşyol 

Küçükçekmece İstanbul, TR 

(591) Kaltër, 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) 41  Edukim dhe trajnim; Organizim dhe mbajtje konferencash; kongrese dhe 

seminare; aktivitete sportive dhe kulturore; argëtuese; publikimi dhe editimi i materialeve 

të shtypura; përfshirë revistat, librat, gazetat; përvec teksteve publicitare; shërbimeve të 

publikimit elektronik; prodhimin e filmimit të filmave; radio dhe programeve televizive; 

shërbimeve raportuese të lajmeve; shërbimeve raportuese fotografike; Fotografi; Përkthime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1126 

(220) 30/07/2021 

(731) Menarini International Operations 

Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare 

Luxembourg L-1611- Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TOREM 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1127 

(220) 30/07/2021 

(300) 018400525  17/02/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Speakerbuddy 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; Pajisjet audio / vizuale dhe fotografike; 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

295 

 

Përmbajtje mediatike; Pajisjet për ruajtjen e të dhënave dhe mjetet për ruajtjen e të 

dhënave; Pajisjet audio dhe marrësit e radios; Pjesë dhe pajisje për aparate audio; disqe që 

përmbajnë regjistrime muzikore; Regjistrime muzikore zanore; Dollapë për altoparlantë; 

Shiritat e zërit.  

28  Lojëra, lodra dhe gjësende për lojëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1128 

(220) 30/07/2021 

(731) Hemofarm A.D farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  MIOCYSTINN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim 

në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1129 

(220) 30/07/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DOLPIRINN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1130 

(220) 30/07/2021 

(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)  D-MANOZINN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim 

në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.  
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(210) KS/M/ 2021/1131 

(220) 30/07/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SIENNA 

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1132 

(220) 30/07/2021 

(731) LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  

Industriestrasse 8, 8604 Volketswil , CH 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë jo mjekësore dhe preparate higjienike; pastrues të lëkurës; Parfumeri, 
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vajra esenciale; Grim; Sapunët jo mjekues: Preparate dhe trajtime të flokëve pa mjekim; 

Deodorantët dhe anti-djersitësit për përdorim personal; Preparate për mbrojtjen nga dielli.  

21  Vegla kozmetike; Enë tualeti; Kuti e tualetit; Krehër dhe sfungjerë; Furça, përveç 

furçave të bojës; Brusha makeup-i; Lugë kozmetike; Spatula kozmetike; Parfum sperkates.  

44  Shërbimet e salloneve të bukurisë; Shërbime të trajtimit të bukurisë; Shërbime të 

trajtimit të fytyrës; Shërbimet e konsulencës në lidhje me kujdesin e lëkurës dhe bukurinë; 

Kujdes për shëndetin dhe bukurinë; Manikyr; Sigurimi i informacionit përmes internetit për 

zgjedhjen dhe aplikimin e preparateve kozmetike dhe produkteve të bukurisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1133 

(220) 30/07/2021 

(731) LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  

Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, CH 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë jo mjekësore dhe preparate higjienike; pastrues të lëkurës; Parfumeri, 

vajra esenciale; Grim; Sapunët jo mjekues: Preparate dhe trajtime të flokëve pa mjekim; 

Deodorantët dhe anti-djersitësit për përdorim personal; Preparate për mbrojtjen nga dielli.  

21  Vegla kozmetike; Enë tualeti; Kuti e tualetit; Krehër dhe sfungjerë; Furça, përveç 

furçave të bojës; Brusha makeup-i; Lugë kozmetike; Spatula kozmetike; Parfum sperkates.  

44  Shërbimet e salloneve të bukurisë; Shërbime të trajtimit të bukurisë; Shërbime të 

trajtimit të fytyrës; Shërbimet e konsulencës në lidhje me kujdesin e lëkurës dhe bukurinë; 

Kujdes për shëndetin dhe bukurinë; Manikyr; Sigurimi i informacionit përmes internetit për 

zgjedhjen dhe aplikimin e preparateve kozmetike dhe produkteve të bukurisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1134 

(220) 30/07/2021 

(731) P & C S.P.A. Via Antonio De 

Francisco 135/1,10136, Settimo Torinese, 

IT 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  PIACERI DEL PALATO 

 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe; Ekstrakte kafeje; Përzierje kafeje; Kafe artificiale; Kapsula kafeje; 

Ekstraktet e kafesë për përdorim si zëvendësues të kafesë; Çokollata   

35  Shërbime me pakicë në lidhje me kafenë; Shërbime me shumicë në lidhje me kafenë; 

Menaxhimi i biznesit i faqeve të internetit për shitjen e kapsulave të kafesë në internet.,  
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42  Shërbimet e kafenesë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1135 

(220) 30/07/2021 

(731) P & C S.P.A. Via Antonio De 

Francisco 135/1,10136, Settimo Torinese, 

IT 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   PAGLIERO 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe; Ekstrakte kafeje; Përzierje kafeje; Kafe artificiale; Kapsula kafeje; 

Ekstraktet e kafesë për përdorim si zëvendësues të kafesë; Çokollata   

35  Shërbime me pakicë në lidhje me kafenë; Shërbime me shumicë në lidhje me kafenë;   

42  Shërbimet e kafenesë; Shërbimet e kafenesë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1136 

(220) 02/08/2021 

(731) The procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202., US 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Përgatitjet enzimatike për përdorim në industrinë e detergjenteve.  

3  Preparate zbardhuese; preparate pastrimi; vajra esenciale; zbutes të rrobave për përdorim 

ne lavanderi ; zbardhues rrobash; preparate per lavanderi; vajra për qëllime pastrimi; sapun; 

pastrues të njollave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1137 

(220) 03/08/2021 

(731) PARAFARMACIA IME SH.P.K 

Rr. Luan Haradinaj nr. 90 Prishtine, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 

(540)  PARAFARMACIA JUAJ 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 102  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

299 

 

 

(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.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1138 

(220) 03/08/2021 

(731) PARAFARMACIA IME SH.P.K 

Rr. Luan Haradinaj nr. 90 Prishtine, KS 

(591) e kalter,gjelber 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1139 

(220) 03/08/2021 

(731) PARAFARMACIA IME SH.P.K 

Rr. Luan Haradinaj nr. 90 Prishtine, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  PARAFARMACIA E JUAJ 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte jo-medicinale për higjenë, kujdes dhe mirëmbajtje të lëkurës; mallëra të 

higjienës personale; produkte kozmetike; sapunë; parfumeri; vajëra esencialë; shampon për 
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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.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1140 

(220) 03/08/2021 

(731) PARAFARMACIA IME SH.P.K  

Rr. Luan Haradinaj nr. 90 Prishtinë, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Prishtinë - Lagja 

Arberia Rr. Selim Berisha nr.36 
 

(540)  PARAFARMACIA JEME 

 

 
     

 

(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.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1141 

(220) 03/08/2021 

(731) PARAFARMACIA IME SH.P.K 

Rr. Luan Haradinaj nr. 90 Prishtine, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 

 
 

(540)  PARAFARMACIA JOTE  

 

 
     

 

(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 
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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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1142 

(220) 03/08/2021 

(731) PARAFARMACIA IME SH.P.K 

Rr. Luan Haradinaj nr. 90 Prishtine, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  PARAFARMACIA E JOTE 

 

 

 
     

 

(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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1143 

(220) 03/08/2021 

(731) PARAFARMACIA IME SH.P.K 

Rr. Luan Haradinaj nr. 90 Prishtine, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)  PARAFARMACIA E IME  

 

 
     

 

(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.”  
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(210) KS/M/ 2021/1144 

(220) 03/08/2021 

(731) Philip Morris Products S.A  

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  TURQUOISE 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo per cigare elektronike dhe paisjet elektronike per 

pirjen e duhanit: duhan, i perpunuar ose i paperpunuar: produkte te duhanit, perfshire cigare 

puro, cigare, cigarllosa( duhan i mbeshtjellur ne gjethe duhan pa filtra), duhan per 

mbeshtjellje ne cigare, duhan per çibukm (llulle), duhan per pertypje, duhan per nuhatje, 

kretek (cigare te bera me perzirje te duhanit) : snus (produkt i duhanit per vendosje nen 

buze): zevendesuesit e duhanit (qe nuk eshte per perdorim ne medicine): artikuj te 

duhanpiresve perfshire leter te cigareve dhe tubave te cigareve filtrat te cigarevet, kutite te 

duahnit, kellef per cigare dhe taketuke per duhanpires, gypa, aparat xhepi per mbeshtjellje 

te cigares dhe çakmak per duhanpires: shkrepse : shkopinje duhan,produktet e duhanit per 

qellim te ngrohjes, paisje elektronike dhe pjeset e tyre per ngrohjen e cigares ose duhanit 

per qellim te lirimit te nikotines- permbajtjes aerosol per inhalacion : sulucionet se 

nikotines se lengshme per perdorim ne cigaren elektronike : paisje elektronike duhanpirese: 

cigare elektronike : cigare elektronike si zevendesues i cigares tradicionale: paisje 

elektronike per inalimin e nikotines me permbajtje aerosol: paisje avulluese per duhanpires 

me perdorim me ane te gojes, produktet e duhanit dhe zevendesuesit e duhanit: artikujt 

duhani per cigare elektronike: pjese dhe fiting per produktet e mesiperme te perfshira ne 

klasen 34: paisje per shuarjen e cigareve te ndezura dhe cigareve puro te ndezura si dhe 

shkopinjeve te duhanit te ndezur; kutia elektronike per mbushjen e cigareve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1145 

(220) 03/08/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  VANCOBACT 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike   
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(210) KS/M/ 2021/1146 

(220) 03/08/2021 

(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)  ARMZOL 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1147 

(220) 03/08/2021 

(731) CRAFTER d.o.o. Beograd 

 Južni Bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija, 

RS 

(591) Portokalli , e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; drejtim  biznesi; pune zyrash; shitja me pakicë 

e aleteve, pajisje dhe bulonave, materialeve elektrike, ndriçime, ndriçimet e Vitit të Ri, 

dekor, ngjyra dhe llake, mbulesa dyshemeje dhe muri, pajisje për banjo dhe mobile, pajisje 

kuzhine dhe mobile kuzhine, mobile, materiale ndërtimi, pajisje për ngrohje dhe 

klimatizimë , pajisjet e automjeteve, pajisjet e sigurisë në punë, pajisjet e logjistikës, 

bimëve dhe pajisjet për kopshte, pajisjet e udhëtimit, pajisjet për kamping, pajisjet, veshje 

dhe ushqimet për kafshët shtëpiake, pajisje sportive dhe rekuizita sportive, pajisje për 

fëmijë, pajisje ujësjellësi dhe kanalizimi, teknik e bardh e mençur (smart), teknik e bardhë, 

aparate të vogla shtëpiake.  

37  Qiradhënie e aleteve dhe makinave.  

40  Aletet e shënjimit dhe gdhendjes; Dizajn i personalizuar i dyerve; prerja e pllakave prej 

materialeve nga byku i drurit; tonifikimi i ngjyrave  

42  Dizajnimi dhe planifikimi 3D i kuzhinave dhe banjove  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1148 

(220) 03/08/2021 

(731) CRAFTER d.o.o. Beograd 

Južni Bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija, 

RS 

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

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

Prishtinë 
 

(511) 35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; drejtim  biznesi; pune zyrash; shitja me pakicë 

e aleteve, pajisje dhe bulonave, materialeve elektrike, ndriçime, ndriçimet e Vitit të Ri, 

dekor, ngjyra dhe llake, mbulesa dyshemeje dhe muri, pajisje për banjo dhe mobile, pajisje 

kuzhine dhe mobile kuzhine, mobile, materiale ndërtimi, pajisje për ngrohje dhe 

klimatizimë , pajisjet e automjeteve, pajisjet e sigurisë në punë, pajisjet e logjistikës, 

bimëve dhe pajisjet për kopshte, pajisjet e udhëtimit, pajisjet për kamping, pajisjet, veshje 

dhe ushqimet për kafshët shtëpiake, pajisje sportive dhe rekuizita sportive, pajisje për 

fëmijë, pajisje ujësjellësi dhe kanalizimi, teknik e bardh e mençur (smart), teknik e bardhë, 

aparate të vogla shtëpiake.  

37  Qiradhënie e aleteve dhe makinave.  

40  Aletet e shënjimit dhe gdhendjes; Dizajn i personalizuar i dyerve; prerja e pllakave prej 

materialeve nga byku i drurit; tonifikimi i ngjyrave  

42  Dizajnimi dhe planifikimi 3D i kuzhinave dhe banjove  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1149 

(220) 03/08/2021 

(731) CRAFTER d.o.o. Beograd Južni 

Bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Hajde da radimo zajedno 

 

 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; drejtim  biznesi; pune zyrash; shitja me pakicë 

e aleteve, pajisje dhe bulonave, materialeve elektrike, ndriçime, ndriçimet e Vitit të Ri, 

dekor, ngjyra dhe llake, mbulesa dyshemeje dhe muri, pajisje për banjo dhe mobile, pajisje 

kuzhine dhe mobile kuzhine, mobile, materiale ndërtimi, pajisje për ngrohje dhe 

klimatizimë , pajisjet e automjeteve, pajisjet e sigurisë në punë, pajisjet e logjistikës, 

bimëve dhe pajisjet për kopshte, pajisjet e udhëtimit, pajisjet për kamping, pajisjet, veshje 

dhe ushqimet për kafshët shtëpiake, pajisje sportive dhe rekuizita sportive, pajisje për 

fëmijë, pajisje ujësjellësi dhe kanalizimi, teknik e bardh e mençur (smart), teknik e bardhë, 

aparate të vogla shtëpiake.  

37  Qiradhënie e aleteve dhe makinave.  

40  Aletet e shënjimit dhe gdhendjes; Dizajn i personalizuar i dyerve; prerja e pllakave prej 

materialeve nga byku i drurit; tonifikimi i ngjyrave  

42  Dizajnimi dhe planifikimi 3D i kuzhinave dhe banjove  
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(210) KS/M/ 2021/1150 

(220) 03/08/2021 

(731) NEBIH MAQASTENA 

Rr.”Xhafer Maqastena”, fshati Dumosh-

Podujevë, KS 

(740)  Agron Curri Rr. Sylejman Vokshi 

nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  Bro 

 

 
     

 

(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.  

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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1151 

(220) 04/08/2021 

(731) Nedjmi Macastena Am Krebsbach 

13a, 33104, Paderborn, Gjermani, DE 

(591) e zezë, e bardhë, e kuqe, antracit 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

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

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz, makarona dhe petë;tapioka dhe 

sago;miell dhe preparate të bëra nga drithërat;bukë, pasta dhe ëmbëlsira;cokollate;akullore, 

sorbet dhe akullt e tjera të ngrënshme;sheqer, mjaltë, gjalpë;maja, pluhur pjekje;kripë, 

erëza, erëza, barëra të konservuara;uthull, salca dhe erëza të tjera;akull (ujë i ngrirë).  

32  Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije  

33  Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1152 

(220) 04/08/2021 

(731) HELIOS Tovarna barv, lakov in 

umetnih smol Količevo, d.o.o. 

Količevo 65,1230 Domžale, Slovenia, SI 

(540)   
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(591) E kaltër, e verdhë, e gjelbër, e kuqe 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

     

 

(511) 1  Produkte kimike të përdorura në industri, veçanërisht kimikate të përdorura në 

prodhimin e ngjyrave, kimikate industriale, aldehide, preparate anti-statike (përveç për 

qëllime te amvisërisë), preparate bakteriologjike (përveç për qëllime mjekësore dhe 

veterinare); reaktant kimik (përveç për qëllime mjekësore dhe veterinare); ruajtës betoni, 

përveç ngjyrave dhe vajrave; kimikate që parandalojnë kondensimin; preparate për 

yndyrosje për përdorim në proceset e prodhimit; dekolorues për proceset industriale; 

emulsifikues; preparate për mbrojtje nga zjarri; ruajtës të përdorur në muraturë, përveç 

ngjyrave dhe vajrave; kimikate që ngjyrosin smalt; kripëra për ngjyrosjen e metaleve; 

rrëshira artificiale, të papërpunuara; plastikë, e papërpunuara; substanca për nxirje; ngjitës 

për qëllime industriale, tretës për llaqe.  

2  Ngjyra; ngjyra, përfshirë ngjyrat e drurit, ngjyrat baktericid, ngjyrat kundër zjarrit, 

ngjyrat për qeramikë; ngjyrat alumini, ngjyrë për shtypje dhe ngjyra (bojra) për shtypje; 

mveshjet e lyerjes d.m.th. mveshje, substanca zbardhuese, ngjyra dhe substanca lidhëse për 

ngjyrat; ngjyra për lyerje; llaqe, duke përfshirë llaqe në bazë të llakut dhe llaqeve të lyerjes; 

preparate kundër ndryshkut, veçanërisht ruajtës kundër korozionit; ruajtës për metal, 

minium, plumb të kuq, plumb të bardhë, nënveshje dhe veshje për shasinë e automjeteve; 

mastikë, ngjyrë primare; hollues për ngjyra dhe llaqe; trashese për ngjyra dhe llaqe; 

aglutinantë për bojëra; mordantë; smalt; fiksues për ngjyrat e ujit; ngjyrues për lëkurë; 

ruajtës të drurit, duke përfshirë veshjet e drurit dhe ngjyrat e drurit; metale në formë petë 

dhe pluhuri për piktorë, dekorues, printera dhe artistë, ngjyrues.  

4  Vajrat industriale, yndyrat dhe dyllët; lubrifikantë; grafit lubrifikues, vajra dhe yndyrna; 

ruajtës të lëkurës (vajra dhe yndyrna); yndyrat për çizmet; vajra për ruajtjen e muraturës; 

vajra për lëshimin e punës në formë (ndërtim); vajra për ngjyra; dylli, parafine, oleine, 

shpirit i metiluar; eter nafte; lëndë djegëse, përfshirë lëndët djegëse minerale, mazut, 

benzinë, naftë dhe mazut; naftë (e papërpunuar ose e rafinuar); preparate për heqjen e 

pluhurit; aditivë jo-kimikë në karburantin motorik.  

5  Dezinfektues, përfshirë ato për qëllime higjienike; preparate që shkatërrojnë parazitë, 

veçanërisht insekticide, herbicide, pesticide, biocide, helme, përfshirë helmet bakteriale; 

preparate antiparazitare.  

16  Ngjitës dhe shirita ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; akuarele, paleta për artistë; 

instrumente shkrimi, lëngje korrigjuese (pajisje zyre); botime të shtypura, manuale.  

17  Rrëshira artificiale (gjysmë të përpunuara), rrëshira akrilike (gjysmë të përpunuara); 

gome (të papërpunuara të tjera gjysmë të përpunuara); vula dhe unaza prej gome; plastika 

gjysmë të përpunuara; fibra plastike, jo për përdorim në tekstile; shirita ngjitës dhe kaseta 

(të ndryshme nga shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore); pëlhura izoluese, vaji izolues, 

njgyra izoluese, llak izolues, shirit dhe rrip izolues, substanca për izolimin e ndërtesave 

kundër lagështirës; materiale filtruesë (shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastikë); 

tuba fleksibël, jo prej metali.  

19  Materialet e veshjes së rrugës; fletë dhe shirita për shënimin e rrugës nga materiali 

sintetik; shenja jo ndriçuese dhe jo mekanike, jo prej metali; panele sinjalizuese jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali; veshje (materiale ndërtimi); veshje muri për 

ndërtim, jo prej metali; tapë; suva; bitumen; veshje bituminoze; guri artificial.  
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(210) KS/M/ 2021/1153 

(220) 04/08/2021 

(731) HELIOS Tovarna barv, lakov in 

umetnih smol Količevo, d.o.o. 

Količevo 65,1230 Domžale, Slovenia, SI 

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

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike të përdorura në industri, veçanërisht kimikate të përdorura në 

prodhimin e ngjyrave, kimikate industriale, aldehide, preparate anti-statike (përveç për 

qëllime te amvisërisë), preparate bakteriologjike (përveç për qëllime mjekësore dhe 

veterinare); reaktant kimik (përveç për qëllime mjekësore dhe veterinare); ruajtës betoni, 

përveç ngjyrave dhe vajrave; kimikate që parandalojnë kondensimin; preparate për 

yndyrosje për përdorim në proceset e prodhimit; dekolorues për proceset industriale; 

emulsifikues; preparate për mbrojtje nga zjarri; ruajtës të përdorur në muraturë, përveç 

ngjyrave dhe vajrave; kimikate që ngjyrosin smalt; kripëra për ngjyrosjen e metaleve; 

rrëshira artificiale, të papërpunuara; plastikë, e papërpunuara; substanca për rrezitje; ngjitës 

për qëllime industriale, tretës për llaqe.  

2  Ngjyra; ngjyra, përfshirë ngjyrat e drurit, ngjyrat baktericid, ngjyrat kundër zjarrit, 

ngjyrat për qeramikë; ngjyrat alumini, ngjyrë për shtypje dhe ngjyra (bojra) për shtypje; 

mveshjet e lyerjes d.m.th. mveshje, substanca zbardhuese, ngjyra dhe substanca lidhëse për 

ngjyrat; ngjyra për lyerje; llaqe, duke përfshirë llaqe në bazë të llakut dhe llaqeve të lyerjes; 

preparate kundër ndryshkut, veçanërisht ruajtës kundër ndryshkut; ruajtës për metal, 

minium, plumb të kuq, plumb të bardhë, nënveshje dhe veshje për shasinë e automjeteve; 

mastikë, ngjyrë primare; hollues për ngjyra dhe llaqe; trashese për ngjyra dhe llaqe; 

aglutinantë për bojëra; mordantë; smalt; fiksues për ngjyrat e ujit; ngjyrues për lëkurë; 

ruajtës të drurit, duke përfshirë veshjet e drurit dhe ngjyrat e drurit; metale në formë petë 

dhe pluhuri për piktorë, dekorues, printera dhe artistë, ngjyrues.  

4  Vajrat industriale, yndyrat dhe dyllët; lubrifikantë; grafit lubrifikues, vajra dhe yndyrna; 

ruajtës të lëkurës (vajra dhe yndyrna); yndyrat për çizmet; vajra për ruajtjen e muraturës; 

vajra për lëshimin e punës në formë (ndërtim); vajra për ngjyra; dylli, parafine, oleine, 

shpirit i metiluar; eter nafte; lëndë djegëse, përfshirë lëndët djegëse minerale, mazut, 

benzinë, naftë dhe mazut; naftë (e papërpunuar ose e rafinuar); preparate për heqjen e 

pluhurit; aditivë jo-kimikë në karburantin motorik.  

5  Dezinfektues, përfshirë ato për qëllime higjienike; preparate që shkatërrojnë parazitë, 

veçanërisht insekticide, herbicide, pesticide, biocide, helme, përfshirë helmet bakteriale; 

preparate antiparazitare.  

16  Ngjitës dhe shirita ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; akuarele, paleta për artistë; 

instrumente shkrimi, lëngje korrigjuese (pajisje zyre); botime të shtypura, manuale.  

17  Rrëshira artificiale (gjysmë të përpunuara), rrëshira akrilike (gjysmë të përpunuara); 

gome (të papërpunuara të tjera gjysmë të përpunuara); vula dhe unaza prej gome; plastika 

gjysmë të përpunuara; fibra plastike, jo për përdorim në tekstile; shirita ngjitës dhe kaseta 

(të ndryshme nga shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore); pëlhura izoluese, vaji izolues, 
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njgyra izoluese, llak izolues, shirit dhe rrip izolues, substanca për izolimin e ndërtesave 

kundër lagështirës; materiale filtruesë (shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastikë); 

tuba fleksibël, jo prej metali.  

19  Materialet e veshjes së rrugës; fletë dhe shirita për shënimin e rrugës nga materiali 

sintetik; shenja jo ndriçuese dhe jo mekanike, jo prej metali; panele sinjalizuese jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali; veshje (materiale ndërtimi); veshje muri për 

ndërtim, jo prej metali; tapë; suva; bitumen; veshje bituminoze; guri artificial.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1154 

(220) 04/08/2021 

(731) HELIOS Tovarna barv, lakov in 

umetnih smol Količevo, d.o.o. 

Količevo 65,1230 Domžale, Slovenia, SI 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   KANSAI HELIOS 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të përdorura në industri, veçanërisht kimikate të përdorura në 

prodhimin e ngjyrave, kimikate industriale, aldehide, preparate anti-statike (përveç për 

qëllime te amvisërisë), preparate bakteriologjike (përveç për qëllime mjekësore dhe 

veterinare); reaktant kimik (përveç për qëllime mjekësore dhe veterinare); ruajtës betoni, 

përveç ngjyrave dhe vajrave; kimikate që parandalojnë kondensimin; preparate për 

yndyrosje për përdorim në proceset e prodhimit; dekolorues për proceset industriale; 

emulsifikues; preparate për mbrojtje nga zjarri; ruajtës të përdorur në muraturë, përveç 

ngjyrave dhe vajrave; kimikate që ngjyrosin smalt; kripëra për ngjyrosjen e metaleve; 

rrëshira artificiale, të papërpunuara; plastikë, e papërpunuara; substanca për nxirje; ngjitës 

për qëllime industriale, tretës për llaqe.  

2  Ngjyra; ngjyra, përfshirë ngjyrat e drurit, ngjyrat baktericid, ngjyrat kundër zjarrit, 

ngjyrat për qeramikë; ngjyrat alumini, ngjyrë për shtypje dhe ngjyra (bojra) për shtypje; 

mveshjet e lyerjes d.m.th. mveshje, substanca zbardhuese, ngjyra dhe substanca lidhëse për 

ngjyrat; ngjyra për lyerje; llaqe, duke përfshirë llaqe në bazë të llakut dhe llaqeve të lyerjes; 

preparate kundër ndryshkut, veçanërisht ruajtës kundër korozionit; ruajtës për metal, 

minium, plumb të kuq, plumb të bardhë, nënveshje dhe veshje për shasinë e automjeteve; 

mastikë, ngjyrë primare; hollues për ngjyra dhe llaqe; trashese për ngjyra dhe llaqe; 

aglutinantë për bojëra; mordantë; smalt; fiksues për ngjyrat e ujit; ngjyrues për lëkurë; 

ruajtës të drurit, duke përfshirë veshjet e drurit dhe ngjyrat e drurit; metale në formë petë 

dhe pluhuri për piktorë, dekorues, printera dhe artistë, ngjyrues.  

4  Vajrat industriale, yndyrat dhe dyllët; lubrifikantë; grafit lubrifikues, vajra dhe yndyrna; 

ruajtës të lëkurës (vajra dhe yndyrna); yndyrat për çizmet; vajra për ruajtjen e muraturës; 

vajra për lëshimin e punës në formë (ndërtim); vajra për ngjyra; dylli, parafine, oleine, 

shpirit i metiluar; eter nafte; lëndë djegëse, përfshirë lëndët djegëse minerale, mazut, 

benzinë, naftë dhe mazut; naftë (e papërpunuar ose e rafinuar); preparate për heqjen e 

pluhurit; aditivë jo-kimikë në karburantin motorik. 
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5  Dezinfektues, përfshirë ato për qëllime higjienike; preparate që shkatërrojnë parazitë, 

veçanërisht insekticide, herbicide, pesticide, biocide, helme, përfshirë helmet bakteriale; 

preparate antiparazitare.  

16  Ngjitës dhe shirita ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; akuarele, paleta për artistë; 

instrumente shkrimi, lëngje korrigjuese (pajisje zyre); botime të shtypura, manuale  

17  Rrëshira artificiale (gjysmë të përpunuara), rrëshira akrilike (gjysmë të përpunuara); 

gome (të papërpunuara të tjera gjysmë të përpunuara); vula dhe unaza prej gome; plastika 

gjysmë të përpunuara; fibra plastike, jo për përdorim në tekstile; shirita ngjitës dhe kaseta 

(të ndryshme nga shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore); pëlhura izoluese, vaji izolues, 

njgyra izoluese, llak izolues, shirit dhe rrip izolues, substanca për izolimin e ndërtesave 

kundër lagështirës; materiale filtruesë (shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastikë); 

tuba fleksibël, jo prej metali.  

19  Materialet e veshjes së rrugës; fletë dhe shirita për shënimin e rrugës nga materiali 

sintetik; shenja jo ndriçuese dhe jo mekanike, jo prej metali; panele sinjalizuese jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali; veshje (materiale ndërtimi); veshje muri për 

ndërtim, jo prej metali; tapë; suva; bitumen; veshje bituminoze; guri artificial.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1155 

(220) 05/08/2021 

(731) GSS Pazarlama ve Dis Ticaret A.S.  

Kisikli Mah. Hamal Sok. No: 4 Haskaya 

Koru Konaklari B-Konagi, 34692 – Uskudar 

– Istanbul - Turkey, TR 

(591) e bardhe, e zeze 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; Preparate 

pastrimi, lustrimi, fërkimi dhe gërryese; Sapunë; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra flokësh; pastë dhëmbësh  

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

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënies; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërrimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës magnetikë të të dhënave, disqe 

regjistrues; Disqe kompakte, DVD dhe media të tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat 

për aparate me monedhë; Arka, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, 

kompjuterë; Softuer kompjuterik; Aparate për shuarjen e zjarrit; syze dielli  

14  Metalet e çmuara dhe lidhjet dhe mallrat e tyre në metale të çmuara ose të veshura me 

to, që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; Instrumente horologjike 

dhe kronometrike; Orë dore  

18  Çanta dore, Çanta dore për femra, çanta dhe kuleta, Çanta dore të modës.  
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(210) KS/M/ 2021/1156 

(220) 05/08/2021 

(731) J&B LIMITED 3rd floor, yam raj 

,Building,   Market Square, P.O. Box 3175, 

Road TOWN, TORTOLA, British Virgin 

Islands, VG 

(591) e bardhe; e  zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepse, cigare, kuti (cigareje)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1157 

(220) 05/08/2021 

(731) Neurimmune Holding AG 

Wagistrasse 18, 8952 Schlieren, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  Neurimmune 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor, sëmundjeve 

infektive, neoplazmave, sëmundjeve të sistemit imunitar, sëmundjeve endokrine dhe 

metabolike, sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut, sëmundjeve të syve; preparate 

veterinare për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor, sëmundjeve infektive, 

neoplazmave, sëmundjeve të sistemit imunitar, sëmundjeve endokrine, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut, sëmundjeve të syve; preparate 

farmaceutike për përdorim imunoterapeutik, agjentë farmaceutikë për eliminimin e 

tumoreve, preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve neurodegjenerative, preparate 

farmaceutike, përkatësisht imunogjene; preparate farmaceutike, përkatësisht, antitrupa të 

përdorur për testimin e sëmundjes; vaksina; preparate diagnostike për përdorim mjekësor 

në formën e epitopeve për zbulimin e anomalive të proteinave; preparate farmaceutike, 

gjegjësisht, peptide sintetike të përdorura për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor 

qendror, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve kardiovaskulare, kancerit, sëmundjeve 

psikiatrike, infeksioneve; preparate higjienike për përdorim mjekësor; biocidet; preparate 

diagnostikuese për përdorim mjekësor ose veterinar; peshqir/peceta për qëllime higjienike; 

ushqime dietike për përdorim mjekësor; pije dietike për përdorim mjekësor; preparate 

biologjike për përdorim mjekësor në formën e antitrupave proteinikë të drejtuar kundër 

epitopeve specifike të proteinave për përdorim në trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor 

qendror, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve kardiovaskulare, kancerit, sëmundjeve 

psikiatrike, infeksioneve, sëmundjeve imunologjike, sëmundjeve inflamatore, sëmundjeve 

të frymëmarrjes, sëmundjeve psikologjike; preparate anti-bakteriale, përkatësisht, substanca 

antibakteriale për përdorim mjekësor, preparate farmaceutike anti-bakteriale, preparate bio-

farmaceutike për trajtimin e kancerit; shtesa dietike proteinash.  
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(210) KS/M/ 2021/1158 

(220) 05/08/2021 

(731) Landgenossenschaft Ennstal – 

ENNSTAL MILCH KG Bahnhofstrasse 

182,8950 Stainach-Pürgg, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LANDESSA 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit; djathë; vajra dhe yndyrna ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate të bëra 

nga drithërat, buka, pasta dhe ëmbëlsira, akulloret; mjaltë, gjellë; maja, pluhur pjekje; kripë, 

mustardë; uthull, salca (erëza); erëza, akull për freskim  

32  Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1159 

(220) 05/08/2021 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA 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 
 

(540)  BZ 

 

 
     

 

(511) 12  Automobilat dhe pjesët strukturale të tyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1160 

(220) 06/08/2021 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves, 

EBBC,Building E, 2633 Senningerberg, LU 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 
 

(540)  Cake o`clock 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  
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(210) KS/M/ 2021/1161 

(220) 06/08/2021 

(731) COSTA D'ORO S.p.A. 

Via Crispino Merini, 1 06049 SPOLETO 

(PG), ITALY, IT 

(591) E gjelbërt e errët,  e gjelbërt e lehtë, 

ngjyrë  ari, e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  “Vajra dhe yndyrna të ngrënshme”.  

30  Kripë; erëza; erëza; barishte të konservuara; uthull; salca; erëza.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1162 

(220) 06/08/2021 

(731) Mylan Inc 1000 Mylan Boulevard, 

Canonsburg, PA, 15317, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VLE 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë; preparate farmaceutike dhe mjekësore; fitofarmaceutikë; kura 

natyrale; Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare, 

gastrointestinale, neurologjike, respiratore, psikiatrike, alergjike, dermatologjike, 

pulmonare, metabolike, muskulare, mosfunksionim ereksioni, kushtet infektive dhe 

inflamatore, kancer, diabet, sklerozë të shumëfishtë dhe/ose çrregullime oftalmologjike dhe 

okulare; kontraceptivë oral; kontraceptivë; kanabis për qëllime mjekësore; kozmetikë me 

ilaçe; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të 

përshtatura për përdorim mjekësor; shtesa dietike dhe preparate për qeniet njerëzore; shtesa 

ushqimore për qëllime dietike; shtesa ushqyese; suplemente ushqimore minerale; preparate 

minerale; preparate multiminerale; preparate vitaminash; preparate multivitamine; 

preparate që përmbajnë minerale, vitamina, lëndë ushqyese, aminoacide dhe/ose barëra për 

qëllime mjekësore; preparate që përmbajnë lëndë ushqyese dhe/ose aminoacide si shtesa 

ushqimore; suva, materiale për fashim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1163 

(220) 06/08/2021 

(731) NEOSANTÉ HEALTH  

SOLUTIONS, S.A. 

RUA DR. ANTÓNIO DIAS PINHEIRO, 

370 P-2750-294 CASCAIS, PT 

(540)   
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(591) PANTONE 295C, 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

     

 

(511) 5  Ilaçe për qëllime njerëzore; preparate dhe substanca farmaceutike; preparate 

farmaceutike dhe substanca për përdorim në fushën e anestezisë; preparate farmaceutike 

dhe substanca me veti anti-inflamatore; shiringa të mbushura për qëllime mjekësore (që 

përmbajnë ilaçe farmaceutike).  

10  Aparatet dhe instrumentet mjekësore; aparate dhe instrumente mjekësore dhe 

veterinare; shiringa hipodermike; shiringa hipodermike të hedhshme (një-përdorimshe) për 

përdorim mjekësor; shiringa hipodermike për përdorim në administrimin e substancave të 

injektueshme; shiringa hipodermike për injeksione për qëllime mjekësore; shiringa për 

qëllime mjekësore; shiringa për qëllime mjekësore dhe për injeksione.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1165 

(220) 09/08/2021 

(731) Shoe City L.L.C. Zona Industriale 

Lidhja e Pejes – Prishtine , KS 

(740)  Ardian Rexha, Avokat  Deloitte 

Kosova SH.P.K. Rr. Lidhja e Pejes, Nr.117, 

Zona Industriale, Prishtine  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Rrobat, këpucët, kapelat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1166 

(220) 10/08/2021 

(731) SAAME TOOLS (SHAANXI) 

IMPORT & EXPORT CO., LTD. 

ROOM 11701, SAAME BUILDING, 99 

CHANGLEZHONG ROAD,XINCHENG 

DISTRICT, XIAN, SHAANXI (POSTAL 

CODE: 710032), 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  Tehe sharrash (pjesë makinash); turielë elektrike me dorë; kokat e shpimit (pjesët e 

makinave); furça (pjesë makinash); tehe (pjesë makinash); mjete (pjesë makinash); gurë 
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bluarës (pjesë makinash); thika (pjesë makinash); mjete të dorës, të ndryshme nga ato të 

operuara me dorë; gërshërë, elektrike.  

8  Instrumente gërryes (instrumente dore); çelësa (vegla dore); çekiçë (vegla dore); sharra 

(vegla dore); pincë; dalta (vegla dore); limat (vegla dore); mjete prerëse (vegla dore); vegla 

dore, të operuara me dorë; kaçavida, jo elektrike. 

   
 
 

(210) KS/M/ 2021/1167 

(220) 10/08/2021 

(731) Cervecería Modelo de México, S. de 

R.L. de C.V. Cerrada Palomas Num. Ext. 22 

Num. Int. Piso 6, Reforma Social, Miguel 

Hidalgo,Mexico City CP 11650, MX 

(591)  E Kaltër, e verdhë, e bardhë 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat; birrat pa alkool 

    
 
 

(210) KS/M/ 2021/1168 

(220) 10/08/2021 

(731) Saleh Abdulaziz Babaker Sons Co. for 

Trading & Contracting Al Furuisia Street, 

Al Marwah, Riyadh, Saudi Arabia, SA 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Oriz  
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(210) KS/M/ 2021/1169 

(220) 10/08/2021 

(300) 35779  28/03/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

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

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

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1170 

(220) 10/08/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SERAPINN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim 

në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.  
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(210) KS/M/ 2021/1171 

(220) 10/08/2021 

(731) DHF COMPANY SH.P.K. 

Rr. UÇK nr.100, Pejë, KS 

(740)  Egzon Dinaj Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1172 

(220) 10/08/2021 

(731) Drustvo za proizvodstvo, promet i 

uslugi LUKSOR TRADE  DOOEL export-

import Skopje,Bul. Jane Sandanski 35-2/13, 

Skopje, MK 

(591) E zezë, e bardhë dhe e kuqe. 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shitja me shumicë dhe pakicë e syzeve.  

44  Shërbimet optike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1173 

(220) 11/08/2021 

(731) Liridon Kalenderi Rruga “Kleqka” Nr. 

20 Prizren, KS 

(591) Kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë, hiri, kltër e hapur, e kaftë e 

mbyllur, e kaftë e hapur, e verdhë, ari, e 

gjelbërt e hapur, e gjelbërt e mbyllur.e zezë. 

 
 

(540)   
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(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,çaj kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollate , 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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SHPALLJE E PAVLEFSHMËRISË SË 

DIZJANIT INDUSTRIAL 
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(22)     19/02/2019 

(11)     116 

(21)   KS/D/2019/08 

(73)     SH.P.K ''SHEHU-MURI VINKELL, Fshati Maxharr, Malishevë 

(54)      Muri Vinkell 

(74)     Bekim Shehu 

(51)      25-02 

(55)       

___________________________________ 
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RIPUBLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2021/440 

(220) 18/03/2021 

(731) Montblanc-Simplo GmbH, 

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, 

Germany, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  MONTBLANC 

 

 
     

 

(511) 3 Sapunë;parfumeri;vajra esenciale;kozmetikë. 

9 Aparate dhe instrumente optike;syze;syze dielli;korniza dhe kuti për syza;syze zmadhuese 

(lupë);këllëf dhe çanta për bartjen e kompjuterëve dhe tabletëve;mbajtëse dhe këllëfe për 

telefona portabël dhe telefona të mençur;aksesuarë (shtesa) për telefona portabël, telefona 

të mençur dhe tableta;pajisje dhe instrumente për regjistrimin dhe ruajtjen e të 

dhënave;aparate dhe instrumente matëse, detare (orjentimi), sinjalizimi dhe kontrolli 

(mbikëqyrje);sensorë, jo për qëllime mjekësore;aparate për regjistrimin dhe transmetimin e 

të dhenave;aparate elektronikë mobil (dixhital);aparate elektronikë mobil (dixhital) për 

qasje në internet dhe për transmetimin, pranimin dhe ruajtjen e të dhënave;aparate (pa tela) 

për komunikim me rrjetet;pajisje dhe instrumente të komunikimit elektronik (pa 

tela);aparate për pozicionim global (GPS);harduer për përpunimin e të 

dhënave;kompjuter;softuer (i shkarkueshëm);Baza e të dhënave kompjuterike njësi dore 

elektronike pa tel për pranimin, ruajtjen dhe/ose transmetimin e të dhënave dhe mesazheve, 

dhe pajisjet elektronike që i mundësojne përdoruesit të mbikëqyre ose menaxhojë 

informacionin personal;pajisje me sistem të pozicionimit global (GPS);softuer kompjuterik 

me sistem të pozicionimit global (GPS);softuer kompjuterik për identifikimin, lokalizimin, 

grupimin, shpërndarjen dhe menaxhimin e të dhënave dhe lidhjeve ndërmjet serverave të 

kompjuterit dhe përdoruesve të lidhur me rrjetet globale të komunikimit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, rrjete elektronike dhe të komunikimit;softuer kompjuterik për përdorim në 

pajisje elektronike digjitale mobile dhe pajisje të tjera elektronike të konsumit;softuer 

kompjuterik për menaxhim të informacionit personal;softuer për njohjen e 

karaktereve;softuer për njohjen e zërit;softueri i postës elektronike dhe i mesazheve;aparate 

për telekomandë;aplikacione softueresh të shkarkueshëm (apps);etiketa elektronike për 

mallra;pajisje periferike kompjuteri;aparate elektronike me funksione multimediale;aparate 

elektronike me funksione ndërvepruese;pajisje për testimin dhe kalibrimin e komponentëve 

kompjuterikë;këlëf dhe mbajtës të laptopëve;karikues të orëve për orë inteligjente;orë 

inteligjente;telefona të mençur në formën e orës;orë që komunikojnë të dhëna në telefonë të 

mençur;kufje koke, kufje veshi, kufje pa tel koke dhe kufje për veshë 

14 Stoli;lidhje manshetash;kapëse kravate;unaza (stoli);byzylik (stoli);vathë;gjerdanë 

(stoli);brosh (stoli);unaza çelsash prej metali të çmuar;orë;kronometra;orë;lëvizësa ore;rripa 

ore;byzylykë ore;kuti prej metali të çmuar për orë dhe stoli 

16 Letër, karton;gjëra të shtypura;artikuj zyresh;artikuj prej letre ose kartoni, përkatësisht, 

kuti, çanta, mbështjellëse dhe qese për paketim;Letër ambalazhi;instrumente shkrimi;qese 

për instrumente shkrimi;kuti për instrumente shkrimi;ngjyrë dhe rimbushëse;takem 

tavoline;mbajtës stilolapsash;mbështetës për tavolinë;libra shkrimi;kalendarët, librat për 

ngjyrosje;libra shënimesh;libra skicash;indekse;mbulesa (artikuj zyrash);dosje [rekuzita 
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zyre];karta njoftimi (artikuj zyrash);Letër shkrimi;zarfe;karta indeksi (zyrash);karta 

biznesi;mbështetëse shkrimi;stilolapsa;penë;mbajtës të instrumenteve të shkrimit;mbajtës 

letre;ditarë;mbulesa për ditarë;letra zëvendësuese për ditarë dhe fletore;shishe boje;mbajtës 

dhe kopertina të librave kontrollues;mbajtës (mbështjellës) pasaporte;sirtarë të skedarëve 

për dokumente;kuti dhë mbajtes dokumentesh (zyrash);albume;mbështetës librash;kapse 

parash;kuti shkrimi (takëm);sirtar letrash;sirtar stilolapsash, hapëse letrash;organizatorë 

personal 

18 Artikujt e bërë tërësisht ose kryesisht prej lëkure ose imitimi të lëkurës, përkatësisht, 

kuti dokumentesh, portofolet e tipit çante, valixhet, çanta dokumentash, kuti kravate, kuti 

çelsash, çanta karroce, rripë për supe, pako për shpinë, çanta, çanta dërgesash, totalizatorë, 

kthetra (kapse), kuleta, mbajtëse kartelash, etiketa bagazhi, çanta (qese) monedhash, thasë 

për larje për bartjen e artikujve të tualetit, çanta veshjesh për udhëtime të bëra prej lëkure, 

çanta doku [duffle bags], çanta higjienike (që shiten bosh), çanta tualeti (që shiten bosh) 

25 Veshje;këpucë;mbulesa koke;aksesuarë për veshje, përkatësisht rripa dhe doreza 

34 Prerëse purosh;tavëll për duhanpirësit, jo prej metali të çmuar;çakmakë për 

duhanpirësit;artikuj duhanpirësish;kuti cigaresh dhe mbajtëse cigaresh;kuti purosh dhe 

mbajtëse purosh;pastrues qibuku;qese duhani, vazo (gavanoz) duhani jo prej metali të 

çmuar 
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(511) 3 Sapunë;parfumeri;vajra esenciale;kozmetikë. 

9 Aparate dhe instrumente optike;syze;syze dielli;korniza dhe kuti për syza;syze zmadhuese 

(lupë);këllëf dhe çanta për bartjen e kompjuterëve dhe tabletëve;mbajtëse dhe këllëfe për 

telefona portabël dhe telefona të mençur;aksesuarë (shtesa) për telefona portabël, telefona 

të mençur dhe tableta;pajisje dhe instrumente për regjistrimin dhe ruajtjen e të 

dhënave;aparate dhe instrumente matëse, detare (orjentimi), sinjalizimi dhe kontrolli 

(mbikëqyrje);sensorë, jo për qëllime mjekësore;aparate për regjistrimin dhe transmetimin e 

të dhenave;aparate elektronikë mobil (dixhital);aparate elektronikë mobil (dixhital) për 

qasje në internet dhe për transmetimin, pranimin dhe ruajtjen e të dhënave;aparate (pa tela) 

për komunikim me rrjetet;pajisje dhe instrumente të komunikimit elektronik (pa 

tela);aparate për pozicionim global (GPS);harduer për përpunimin e të 

dhënave;kompjuter;softuer (i shkarkueshëm);Baza e të dhënave kompjuterike njësi dore 

elektronike pa tel për pranimin, ruajtjen dhe/ose transmetimin e të dhënave dhe mesazheve, 
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dhe pajisjet elektronike që i mundësojne përdoruesit të mbikëqyre ose menaxhojë 

informacionin personal;pajisje me sistem të pozicionimit global (GPS);softuer kompjuterik 

me sistem të pozicionimit global (GPS);softuer kompjuterik për identifikimin, lokalizimin, 

grupimin, shpërndarjen dhe menaxhimin e të dhënave dhe lidhjeve ndërmjet serverave të 

kompjuterit dhe përdoruesve të lidhur me rrjetet globale të komunikimit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, rrjete elektronike dhe të komunikimit;softuer kompjuterik për përdorim në 

pajisje elektronike digjitale mobile dhe pajisje të tjera elektronike të konsumit;softuer 

kompjuterik për menaxhim të informacionit personal;softuer për njohjen e 

karaktereve;softuer për njohjen e zërit;softueri i postës elektronike dhe i mesazheve;aparate 

për telekomandë;aplikacione softueresh të shkarkueshëm (apps);etiketa elektronike për 

mallra;pajisje periferike kompjuteri;aparate elektronike me funksione multimediale;aparate 

elektronike me funksione ndërvepruese;pajisje për testimin dhe kalibrimin e komponentëve 

kompjuterikë;këlëf dhe mbajtës të laptopëve;karikues të orëve për orë inteligjente;orë 

inteligjente;telefona të mençur në formën e orës;orë që komunikojnë të dhëna në telefonë të 

mençur;kufje koke, kufje veshi, kufje pa tel koke dhe kufje për veshë 

14 Stoli;lidhje manshetash;kapëse kravate;unaza (stoli);byzylik (stoli);vathë;gjerdanë 

(stoli);brosh (stoli);unaza çelsash prej metali të çmuar;orë;kronometra;orë;lëvizësa ore;rripa 

ore;byzylykë ore;kuti prej metali të çmuar për orë dhe stoli 

16 Letër, karton;gjëra të shtypura;artikuj zyresh;artikuj prej letre ose kartoni, përkatësisht, 

kuti, çanta, mbështjellëse dhe qese për paketim;Letër ambalazhi;instrumente shkrimi;qese 

për instrumente shkrimi;kuti për instrumente shkrimi;ngjyrë dhe rimbushëse;takem 

tavoline;mbajtës stilolapsash;mbështetës për tavolinë;libra shkrimi;kalendarët, librat për 

ngjyrosje;libra shënimesh;libra skicash;indekse;mbulesa (artikuj zyrash);dosje [rekuzita 

zyre];karta njoftimi (artikuj zyrash);Letër shkrimi;zarfe;karta indeksi (zyrash);karta 

biznesi;mbështetëse shkrimi;stilolapsa;penë;mbajtës të instrumenteve të shkrimit;mbajtës 

letre;ditarë;mbulesa për ditarë;letra zëvendësuese për ditarë dhe fletore;shishe boje;mbajtës 

dhe kopertina të librave kontrollues;mbajtës (mbështjellës) pasaporte;sirtarë të skedarëve 

për dokumente;kuti dhë mbajtes dokumentesh (zyrash);albume;mbështetës librash;kapse 

parash;kuti shkrimi (takëm);sirtar letrash;sirtar stilolapsash, hapëse letrash;organizatorë 

personal 

18 Artikujt e bërë tërësisht ose kryesisht prej lëkure ose imitimi të lëkurës, përkatësisht, 

kuti dokumentesh, portofolet e tipit çante, valixhet, çanta dokumentash, kuti kravate, kuti 

çelsash, çanta karroce, rripë për supe, pako për shpinë, çanta, çanta dërgesash, totalizatorë, 

kthetra (kapse), kuleta, mbajtëse kartelash, etiketa bagazhi, çanta (qese) monedhash, thasë 

për larje për bartjen e artikujve të tualetit, çanta veshjesh për udhëtime të bëra prej lëkure, 

çanta doku [duffle bags], çanta higjienike (që shiten bosh), çanta tualeti (që shiten bosh) 

25 Veshje;këpucë;mbulesa koke;aksesuarë për veshje, përkatësisht rripa dhe doreza 

34 Prerëse purosh;tavëll për duhanpirësit, jo prej metali të çmuar;çakmakë për 

duhanpirësit;artikuj duhanpirësish;kuti cigaresh dhe mbajtëse cigaresh;kuti purosh dhe 

mbajtëse purosh;pastrues qibuku;qese duhani, vazo (gavanoz) duhani jo prej metali të 

çmuar 
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(540)   

 

     

 

(511) 3 Sapunë;parfumeri;vajra esenciale;kozmetikë. 

9 Aparate dhe instrumente optike;syze;syze dielli;korniza dhe kuti për syza;syze zmadhuese 

(lupë);këllëf dhe çanta për bartjen e kompjuterëve dhe tabletëve;mbajtëse dhe këllëfe për 

telefona portabël dhe telefona të mençur;aksesuarë (shtesa) për telefona portabël, telefona 

të mençur dhe tableta;pajisje dhe instrumente për regjistrimin dhe ruajtjen e të 

dhënave;aparate dhe instrumente matëse, detare (orjentimi), sinjalizimi dhe kontrolli 

(mbikëqyrje);sensorë, jo për qëllime mjekësore;aparate për regjistrimin dhe transmetimin e 

të dhenave;aparate elektronikë mobil (dixhital);aparate elektronikë mobil (dixhital) për 

qasje në internet dhe për transmetimin, pranimin dhe ruajtjen e të dhënave;aparate (pa tela) 

për komunikim me rrjetet;pajisje dhe instrumente të komunikimit elektronik (pa 

tela);aparate për pozicionim global (GPS);harduer për përpunimin e të 

dhënave;kompjuter;softuer (i shkarkueshëm);Baza e të dhënave kompjuterike njësi dore 

elektronike pa tel për pranimin, ruajtjen dhe/ose transmetimin e të dhënave dhe mesazheve, 

dhe pajisjet elektronike që i mundësojne përdoruesit të mbikëqyre ose menaxhojë 

informacionin personal;pajisje me sistem të pozicionimit global (GPS);softuer kompjuterik 

me sistem të pozicionimit global (GPS);softuer kompjuterik për identifikimin, lokalizimin, 

grupimin, shpërndarjen dhe menaxhimin e të dhënave dhe lidhjeve ndërmjet serverave të 

kompjuterit dhe përdoruesve të lidhur me rrjetet globale të komunikimit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, rrjete elektronike dhe të komunikimit;softuer kompjuterik për përdorim në 

pajisje elektronike digjitale mobile dhe pajisje të tjera elektronike të konsumit;softuer 

kompjuterik për menaxhim të informacionit personal;softuer për njohjen e 

karaktereve;softuer për njohjen e zërit;softueri i postës elektronike dhe i mesazheve;aparate 

për telekomandë;aplikacione softueresh të shkarkueshëm (apps);etiketa elektronike për 

mallra;pajisje periferike kompjuteri;aparate elektronike me funksione multimediale;aparate 

elektronike me funksione ndërvepruese;pajisje për testimin dhe kalibrimin e komponentëve 

kompjuterikë;këlëf dhe mbajtës të laptopëve;karikues të orëve për orë inteligjente;orë 

inteligjente;telefona të mençur në formën e orës;orë që komunikojnë të dhëna në telefonë të 

mençur;kufje koke, kufje veshi, kufje pa tel koke dhe kufje për veshë 

14 Stoli;lidhje manshetash;kapëse kravate;unaza (stoli);byzylik (stoli);vathë;gjerdanë 

(stoli);brosh (stoli);unaza çelsash prej metali të çmuar;orë;kronometra;orë;lëvizësa ore;rripa 

ore;byzylykë ore;kuti prej metali të çmuar për orë dhe stoli 
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16 Letër, karton;gjëra të shtypura;artikuj zyresh;artikuj prej letre ose kartoni, përkatësisht, 

kuti, çanta, mbështjellëse dhe qese për paketim;Letër ambalazhi;instrumente shkrimi;qese 

për instrumente shkrimi;kuti për instrumente shkrimi;ngjyrë dhe rimbushëse;takem 

tavoline;mbajtës stilolapsash;mbështetës për tavolinë;libra shkrimi;kalendarët, librat për 

ngjyrosje;libra shënimesh;libra skicash;indekse;mbulesa (artikuj zyrash);dosje [rekuzita 

zyre];karta njoftimi (artikuj zyrash);Letër shkrimi;zarfe;karta indeksi (zyrash);karta 

biznesi;mbështetëse shkrimi;stilolapsa;penë;mbajtës të instrumenteve të shkrimit;mbajtës 

letre;ditarë;mbulesa për ditarë;letra zëvendësuese për ditarë dhe fletore;shishe boje;mbajtës 

dhe kopertina të librave kontrollues;mbajtës (mbështjellës) pasaporte;sirtarë të skedarëve 

për dokumente;kuti dhë mbajtes dokumentesh (zyrash);albume;mbështetës librash;kapse 

parash;kuti shkrimi (takëm);sirtar letrash;sirtar stilolapsash, hapëse letrash;organizatorë 

personal 

18 Artikujt e bërë tërësisht ose kryesisht prej lëkure ose imitimi të lëkurës, përkatësisht, 

kuti dokumentesh, portofolet e tipit çante, valixhet, çanta dokumentash, kuti kravate, kuti 

çelsash, çanta karroce, rripë për supe, pako për shpinë, çanta, çanta dërgesash, totalizatorë, 

kthetra (kapse), kuleta, mbajtëse kartelash, etiketa bagazhi, çanta (qese) monedhash, thasë 

për larje për bartjen e artikujve të tualetit, çanta veshjesh për udhëtime të bëra prej lëkure, 

çanta doku [duffle bags], çanta higjienike (që shiten bosh), çanta tualeti (që shiten bosh) 

25 Veshje;këpucë;mbulesa koke;aksesuarë për veshje, përkatësisht rripa dhe doreza 

34 Prerëse purosh;tavëll për duhanpirësit, jo prej metali të çmuar;çakmakë për 

duhanpirësit;artikuj duhanpirësish;kuti cigaresh dhe mbajtëse cigaresh;kuti purosh dhe 

mbajtëse purosh;pastrues qibuku;qese duhani, vazo (gavanoz) duhani jo prej metali të 

çmuar 

 

 


