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INID Kodet 

_______________________________________________ 
 

Markat 

 

111. Numri i regjistrimit të markës/Number of the registration 

151. Data e regjistrimit/Date of registration 

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 

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 

732. 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 
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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(111)  19643 

(151)  16/11/2016 

(181)  18/08/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1550 

(732)  Klosterfrau AG           

Wiesentalstrasse 126, 7006 Chur, 

Switzerland-Zvicër, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  TAXOFIT 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5 Preparate farmaceutike, produkte kimike për medicinë dhe higjenë, barëra 

farmaceutike, fllaster, material kirurgjike për lidhje 

 

 

 

(111)  18867 

(151)  30/09/2016 

(181)  09/09/2018 

(210)  KS/M/ 2008/2081 

(732)  Coöperatieve Centrale Raiffeisen-

Boerenleenbank B.A., also known as 

Rabobank Nederland Croeselaan 18, 3521 

CB UTRECHT, NL 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9 Bartësit e fotografive, zërit ose të dhënave të tjera në formë elektronike, 

magnetskopike, optike ose formë tjetër (të cilët nuk janë përfshirë në klasë të tjera); bartësit 

e publikimeve elektronike; publikimet elektronike, të cilat mund të mirrën, në mes të 

tjerash të cilat mund të fitohen përmes rrugëve elektronike ose telekomunikative; aparate 

për inçizim, transmetim dhe reprodukim të zërit, fotografisë ose të dhënave; kompjuter dhe 

pajisje kompjuterike (periferike); softveri; aparate telekomunikacioni aparate dhe 

instrumente për pranim, transmetim, bartje, (digjitale) distribuimin dhe emitimin e të 

dhënave, zërit ose fotografisë; makina automatike, regjistër arke, makina llogaritëse, 

aparate për drejtimin (përdrdorimin) e transaksioneve financiare permes rrugëve 

automatike, makina automatike për pagesë; kartela kreditore, kartela bankare, çeçe dhe 

kartela të telefonit të përgaditura me trakë magnetike ose ndonjë kod tjetër elektronik 

16 Revista, magazine, kontarata, polisa, çeçe (të cilët nuk janë përfshirë në klasë të tjera, 

çeçe bankare, libreza të kursimit bankare, libreza të depozitimit, dokumente të udhëtimit, 
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postera, kartela për shfaqje (plakate), material i shtypur dhe gjëra të tjera të shtypura dhe 

dokumente lidhur me bankat dhe financimin, sigurimin, telekomunikacionin, turizmin dhe 

udhëtimin, transaksionet e ndrrimit (devizave), berzen, brokerinë (ndërmjetësimin), 

hipotekat dhe paradhenie; sistemi kooperativ, sistemi i kursimit, sistemi numizmatik dhe 

monetar, poashtu kurset e gjuhës dhe me shkrim; revista për të rinjë, lëter, materiale nga 

letra dhe kartuqi të cilët nuk janë përfshirë në klasë të tjera, gazeta dhe libra, fotgrafi, 

pajisje te zyres, pajisje për makina të shkrimit dhe zyre të përfshirë në këtë klasë, materiali 

mësimorë (përpos aparateve) 

35 Administrimi afarist (mengjment); administrimi afarist; punet e zyres; përpunimi i 

raportit (llogarisë), vlerësimet e punes; hulumtimi afarist; kërkimi afarist; analiza e 

shpenzimeve; parashikimet ekonomike; hetimi afarist; (pergaditja) përcaktimi i tatimit, 

produktiviteti (dobishmeria) e ekspertit; administrimi komercial në kompani, ndermarrje, 

institucione dhe organizata; ndihma komerciale ne udhëheqjën e kompanisë, ndermarrjës, 

institucioneve dhe organizatave; qeverisja me kompani, ndermarrje, institucione dhe 

organizata 

36 Punet financiare dhe sigurimet; punët monetare; bankare, duke përfshirë hipotekat; 

analizat financiare, procet dhe bugjeti; shërbimet financiare dhe sherbimet e konsultimit; 

finansimi; vlerësimi fiskal, vlerësimi dhe shërbimet e konsultimit; shërbimet e 

ndërmjetësimit dhe sherbimet e këshillimit lidhur me kambialet, transakcione siguruese dhe 

kambialeve; dhënia e garancioneve; shërbimet e ndërmjetësimit dhe shërbimet e këshillimit 

te cilat kanë të bejnë me punët për patunshmeritë; menagjmenti financiar; kujdesi per 

interesat financiare për të tjerë; lizing aparate per bartjen e të dhënave, posaqerisht lidhur 

me transakcionet financiare; menagjmentin dhe lizingun ne punët me patundshmeritë: 

vlerësimi i patundshmerive; menagjmenti financiar te kompanitë e financimit; pjesëmarrja 

financiare (investimi) në kompani, nderrmarrje, institucione dhe organizata, punet 

financiare dhe shërbimet e pjesëmarrjës në dobi të kompanive bijë 

38 Telekomunikacioni, në mes të tjerash lidhur me punët dhe shërbimet financiare. 

 

 

 

(111)  18863 

(151)  30/09/2016 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4052 

(732)  CHANEL 135, avenue Charles de 

Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, 

FR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   
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( 511 ) 14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe objekte tjera të të njëjtës materie ose 

në pllaka, bizhuteri, gurë të çmuar, orëtarë dhe instrumente kronometrike.   

18    Lëkurë dhe imitim i lëkurës, si dhe produkte të punuara nga ky material duke mos 

përfshirë edhe produktet e klasave tjera, çanta dhe valixhe, çadra, çadra dhe bastun, takëme 

kali dhe shala.   

23   Fije peri.   

24   Fabrikate; mbulesa për krevate dhe tavolina; artikuj tekstili duke mos përfshirë klasat 

tjera.   

25   Veshje dhe të gjithë artikujt për veshje, përfshirë çizmet, këpucët dhe pandoflat.   

26   Tentene dhe qëndisme, fjongo dhe lidhëse, pulla, susta, grepa dhe karafil, gjilpëra, lule 

artificiale.   

 

 

 

(111)  18861 

(151)  30/09/2016 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4053 

(732)  CHANEL 135, avenue Charles de 

Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, 

FR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 4   Vajra dhe yndyrëra industriale, lubrifikantë, komponime kundër pluhurit, lëndë 

djegëse (përfshirë benzinën për motora) dhe materie për ndriqim, kandela, qirinjë, ndriques 

dhe fitila.   

9   Pajisje dhe instrumente shkencore, nautike, gjeodezike, elektrike (përfshirë T.S.F.), 

fotografike, kinematografike, optike, peshës, matjeve sinjalizimit, kontrollimit 

(inspektimit), ndihmës (shpëtimit) dhe mësimit, pajisje automatike që futet në funksion me 

zhetona ose monedha të metalta, altoparlanta, kasa, pajisje kundër zjarrit.   

12   Automjete, pajisje lokomotive tokësore, ajrore ose ujore.   

28   Lojra, lodra, artikuj të gjimnastikës dhe sportit, stolisje dhe dekorime për bredhin e 

Krishtlindjeve.   
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(111)  18866 

(151)  30/09/2016 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4508 

(732)  Vitra Collections AG         

Klünenfeldstrasse 22 CH-4132 Muttenz, CH 

(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

(511) 20   Mobilie.   

 

 

 

(111)  18864 

(151)  30/09/2016 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4940 

(732)  COCCINELLE S.p.A. Via Lega dei 

Carrettieri 6 I-43038 SALA BAGANZA, 

PARMA, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj Nena Tereze 29/1 B.4 

10000 Prishtina Republic of Kosovo 

 
 

(540)  COCCINELLE 

 
 

 

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, preparate kozmetike (krema kozmetikë, vajëra për përdorim toaleti, 

llosione), llosione për flokë, shami letre e mbushur me llosione kozmetike, vaj esencial, 

parfume, produkte parfumerie, sapunë, sapunë me forma, deodorant për përdorim personal 

(parfum), pasta dhëmbësh.   

9   Syze.   

14   Artikuj argjendarie të vërtetë dhe imitim, kapëse për mangë të këmishave, kapëse për 

kravatë, ora, unaza të sofistikuara për qelsa.   

16   Artikuj letre, letra për lojë, pajisje për zyre (përjashtim mobiljet), stilolapsa.   

18   Canta, canta të vogla, bagazh, valixhe, ombrellë, shkop për ecje, mallëra të bëra nga 

lëkura ose gëzofi, posaqërisht kutitë për karta (kuleta), lëkurë dhe imitim lëkure, rripa 

lëkure, artikuj të bërë nga këto material dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera.   

24   Mbulesa për tavolina (jo nga letra), mbulesa për mobilje dite, peshqir për fytyrë (nga 

tekstili), ndërresa dushi (përpos veshjeve), veshje mendafshi, veshje plazhi, doreza për 

pastrim.   
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25   Rrypa (rroba), mbathje (veshje), mbulesa për kokë, rroba të bëra nga imitimi i lëkurës, 

rroba të bëra nga lëkura ose gëzofi, rroba, triko (rrobë e thurrur), këmisha, qorape, brekë 

për femra dhe meshkuj, kravata, pantollona, fustana, shami qafe, dorëza (veshje), mantil për 

veshje në shtëpi (dressin goën), brez për veshje.   

26   Shtrëngues beli, kapëse të vogla për flokë (shnola), mallëra zbukuruese për flokë, 

kapëse për veshmbathje, zingjirë për mbylljen e cantave, pulla, brosha (aksesorie rrobash).   

 

 

 

(111)  18858 

(151)  30/09/2016 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/5121 

(732)  Adecco S.A. Château Bonmont, 1275 

Chéserex, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ADECCO. BETTER WORK, 

BETTER LIFE 

 
 

 

 
 

 

(511) 9   Softueri kompjuterik për qeverisje më të dhëna; softueri kompjuterik për 

automatizim të procesit të punës duke përfshirë administrimin me projekte, qeverisjen më 

personel, kontrollin e orarit të punës, blerjes, raportin e shpenzimeve, administrimin me 

shitësit, shërbimet e klienteve, raportimin financiar, publikimin e punëve, mbushjen e 

resurseve, projeksionet e shitjes dhe marketingut; softueri kompjuterik për listën e pagave 

dhe kontabilitet.   

35   Shërbimet e agjencionit për punësim lidhur me vendosjen e përkohshme ose të 

përhershme të personelit; konsultimet lidhur me qeverisjen me personel; selektimin, 

zbulimin e personelit dhe vendosja e personelit te përkohshëm, afat shkurtër, të 

përhershëm; revokimi i punësimit; konsultimi i personelit udhëheqës në organizatë dhe 

qeverisja me ndërmarrje; ofrimi i informacioneve on-line dhe përmes materialit të shtypur 

ne fushën e afarizmit zyrtarë; shërbimet e agjencionit te punësimit; posaçërisht ofrimin on-

line të listes për punësim dhe të dhënat personale; shërbimet e ekstrernalizmit (asistimit në 

punët afariste), posaçerisht të ekstrernalizimi i shërbimeve në lëminë IT-as (ekspertëve 

kompjuterik, inzhinieringun dhe punët financiare); ofrimin i informacioneve statistikore, 

udhëheqja e studimeve te marketingut; kontabilitetit. Listat për pagesa dhe llogaritja e 

listave te pagesës për personat e tretë dhe shërbimet e konsultimit lidhur me to; 

administrimi me datotekat kompjuterike; administrimi afarist; konsultimi në fushën e 

organizimit të administrimit afarist; konsultimi në fushën e revokimit afarist; ofrimi i 

testeve për punësim, dhe testeve te aftësimit ne qëllimin e vlersimit të punësuarve dhe 

vendosjen në punët adekuate; udhëheqja e testeve për vlerësimin e kualifikimit të 

individëve në fushën e punës së zyrës, sekretarisë, përpunimit te tekstit, shënimet e te 

dhënave, sistemin e qeverisjes me informacione, ne fushat industriale dhe teknike për 

vendosjen në punë dhe vlerësimin e të punësuarve.   

36   Shërbimet në lëmine e afarizmit financiar   

41   Udhëheqja me punëtori dhe seminare ne lëminë e aftësive për kërkimin e punës, rrjeti, 

dhe administrimi me karrierën, administrimi afarist dhe trajnimi i udhëheqësve on-line ose 
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personalisht; udhëheqja me programet edukative në fushën e punës zyrtare, sekretarisë, 

përpunimit te tekstit, bartjes se te dhënave, dhe sistemi i administrimit me informacione.   

42   Konsultimet në fushën e kompjuterizmit, dhe programimit kompjuterik; programimi 

kompjuterik për të tjerët; elaborimi dhe zhvillimi i kompjuterit dhe programit kompjuterik; 

inzhinjeringu.   

 

 

 

(111)  18855 

(151)  30/09/2016 

(181)  19/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7421 

(732)  REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) 

LLC 2301 Ravine Way, GLENVIEW, 

Illinois 60025, US 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

(511) 34   Duhani, artikuj e duhanxhinjve, shkerpëset.   

 

 

 

(111)  18860 

(151)  30/09/2016 

(181)  24/12/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9646 

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

artë, e kaftë dhe e zezë 

(732)  HASAN HAJDARI BEC, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   
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(111)  18845 

(151)  26/09/2016 

(181)  09/11/2020 

(210)  KS/M/ 2010/1032 

(732)  The Monarch Beverage Company 

(Europe) Limited One Spencer Dock, North 

Wall Quay, Dublin 1, IE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  AMERICAN COLA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Ujëra minerale dhe te gazuara; dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; pije te buta (soft) me gaz karbonik; pije energjike; shurupe dhe preparate te 

tjera për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  18846 

(151)  27/09/2016 

(181)  03/12/2020 

(210)  KS/M/ 2010/1135 

(591)  E zezë, e bardhë dhe e verdhë ne 

nuanca të hapura 

(732)  Alan Fox Muharrem Fejza p.n. B 1 

Kati 8/37, Prishtinë, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

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

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë 

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë.   

3   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. 
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4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

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

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

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

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

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

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 

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

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

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës   

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

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, 

transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

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

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje   

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

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)   

15   Instrumentet muzikore   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

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

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

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



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

18 

 

 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

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

tipografike; blloqet tipografike   

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

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

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

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat 

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

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

transportueshme; monumentet jo metalike   

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

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

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

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

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

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

kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit 

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale\   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)   

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

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli 
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31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

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

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

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

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   

40   Trajtimi i materialeve   

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

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

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

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

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

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

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

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

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

   

 

 

(111)  18854 

(151)  30/09/2016 

(181)  12/12/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1252 

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

(732)  Madico, Inc., 64 Industrial Parkway, 

Woburn, Massachusetts 01801,, US 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

(511) 17   Agjente (masa) plastike për mbështjelljen e dritareve të ngjashme me pllaka dhe 

në formë pllakash si mbrojtës nga dielli.   
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(111)  19020 

(151)  13/10/2016 

(181)  04/04/2023 

(210)  KS/M/ 2013/344 

(732)  European Broadcasting Union (EBU) 

L´Ancienne Route 17A, L´Ancienne Route 

17A, 1218 Grand-Saconnex, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Bartës i të dhënave për zërin, ose zërit dhe fotografive, të burimeve Evropjane;  

aparate dhe instrumente për ruajtje, incizim, transmetim dhe reprodukim të zërit dhe/ose 

fotografive; incizime të zërit dhe/ose videos; media të incizuara zëri dhe/ose videos, 

veçanërisht disqe dhe shiritë me muzikë të incizuar ose zërave zbavitës; CD Rom-e, DVD-

ive; video shiritëve, video disqeve dhe video lojërave; programe kompjuteri; siteme 

interaktive kompjuteri; softuer të sistemit operues të kompjuterit; programe softueri 

kompjuterik të para-regjistruara për shfaqje në radio programe dhe/ose programeve 

televizive; programe softueri interaktiv multimedia për biznese, arsim dhe argëtim; softuer 

interaktiv multimedia për luajtje të lojërave; siteme virtuale te vërteta; bartës të dhënash 

magnetike dhe fibër optike; pjesë dhe shtesa për të gjith mallrat; çelës-USB dhe 

mbështetëse miu (mause pads)   

16   Gjëra të printuara, libra, broshura dhe skeda; fletë muzikore; aksesorë zyre dhe tavoline 

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

bileta, etiketa, kartela; magazinë, libra udhëtimi; kartela përshendetëse, kartela telefoni; 

afishe, vauqerë dhurata, fotografi, transfere (dekalkominues).   

25   Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke.   

28   Lojëra dhe gjëra lojërash, përfshi lojërat ne tabelë, lojërat elektronike, lojëra letre; 

puzzles; artikuj sportiv, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera.   

35   Shërbime marketingu (që nuk prfshijnë shitjen me pakicë); shpërndarje e mallrave për 

qëllime publiku; shërbime promovimi në lëmin e incizimeve muzikore dhe argëtimit; 

përvetësim, menaxhim dhe eksploatim i të drejtave për të tjerët për produksion dhe/ose 

distribuim të zërit dhe/ose video incizimeve.     

38   Shërbime komunikimi; transmetim i programeve të radios dhe televizionit: shërbime 

për transmetim të radio dhe programeve televizive dhe/ose informatave via satelit, telit dhe 

internetit.   

41   Shërbime mësimdhënjeje, arsimimi dhe argëtimi; përgatitje, koordinim dhe produksion 

të programeve të radios dhe televizionit; produksion i shfajeve televizive; radio dhe zbavitje 

televizive; shërbime produksioni dhe distribuimi në lëmin e incizimeve muzikore dhe 

argëtimit; shërbime të publikimeve muzikore; menaxhment artistësh, shërbime të studiove 

incizuese; publikim i librave, magazinëve dhe periodikëve; shërbime zëri dhe/ose video 

shiriti.      

42   Shërbime të programimit kompjuterik.   

45   Shërbime të licencimit të pronësisë intelektuale; menaxhim, d.m.th. administrim dhe 

shfytëzim, d.m.th. licencim i të drejtave të autorit dhe të drejtave të fqinjit për produksion 

dhe/ose distribuim të zërit dhe/ose video incizimeve.                                                                                  
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(111)  19038 

(151)  13/10/2016 

(181)  24/05/2023 

(210)  KS/M/ 2013/499 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC           

100 Deforest Avenue, East Hanover, New 

Jersey 07936, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  PHILADELPHIA 

 
 

 

 
 

 

(511) 29   Qumështi dhe produktet e qumështit, djathë krem, djathë dhe produkte me bazë 

djathi   

30   brumërat, produkte furre dhe ëmbëlsira, akujt ushqimor, akullore, ëmbëlsira e ngrirë, 

shtojcë sallate,  salcat (erëzat).   

 

 

 

(111)  19016 

(151)  13/10/2016 

(181)  24/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/725 

(732)  European Broadcasting Union (EBU)          

L´Ancienne Route 17A, 1218 Grand-

Saconnex/Geneva, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Bartës i të dhënave për zërin, ose zërit dhe fotografive, të burimeve Evropjane;  

aparate dhe instrumente për ruajtje, incizim, transmetim dhe reprodukim të zërit dhe/ose 

fotografive; incizime të zërit dhe/ose videos; media të incizuara zëri dhe/ose videos, 

veçanërisht disqe dhe shiritë me muzikë të incizuar ose zërave zbavitës; CD Rom-e, DVD-

ive; video shiritëve, video disqeve dhe video lojërave; programe kompjuteri; sisteme 

interaktive kompjuteri; softuer të sistemit operues të kompjuterit; programe softueri 

kompjuterik të para-regjistruara për shfaqje në radio programe dhe/ose programeve 

televizive; programe softueri interaktiv multimedia për biznese, arsim dhe argëtim; softuer 

interaktiv multimedia për luajtje të lojërave; sisteme virtuale te vërteta; bartës të dhënash 

magnetike dhe fibër optike; pjesë dhe shtesa për të gjitha mallrat e përmendura; çelës-USB 

dhe mbështetëse miu (mause pads)   

16   Gjëra të printuara, libra, broshura dhe skeda; fletë muzikore; aksesorë zyre dhe tavoline 

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

bileta, etiketa, kartela; magazinë, libra udhëtimi; kartela përshendetëse, kartela telefoni; 

afishe, vauqerë dhurata, fotografi, transfere (dekalkominues).   
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25   Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke   

28   Lojëra dhe gjëra lojërash, përfshi lojërat në tabelë, lojërat elektronike, lojëra letre; 

puzzles; artikuj sportiv, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera   

35   Shërbime marketingu (që nuk prfshijnë shitjen me pakicë); shpërndarje e mallrave për 

qëllime publiku; shërbime promovimi në lëmin e incizimeve muzikore dhe argëtimit; 

përvetësim, menaxhim dhe eksploatim i të drejtave për të tjerët për produksion dhe/ose 

distribuim të zërit dhe/ose video incizimeve   

38   Shërbime në sektorin e komunikimeve, shërbime komunikimi; transmetim i 

programeve të radios dhe televizionit: shërbime për transmetim të radio dhe programeve 

televizive dhe/ose informatave via satelit, telit dhe internetit, shërbime telexi; shërbime 

telefonie (operim i rrjetit telefonik); transmetim i mesazheve nëpërmjet radios; përpilim dhe 

distribuim i informatave; transmetim satelitor të zërit dhe fotografive   

41   Shërbime mësimdhënjeje, arsimimi dhe argëtimi; përgatitje, koordinim dhe produksion 

të programeve të radios dhe televizionit; produksion i shfaqjeve televizive; radio dhe 

zbavitje televizive; shërbime produksioni dhe distribuimi në lëmin e incizimeve muzikore 

dhe argëtimit; shërbime të publikimeve muzikore; menaxhment artistësh, shërbime të 

studiove incizuese; publikim i librave, magazinëve dhe periodikëve; shërbime zëri dhe/ose 

video shiriti   

42   Shërbime të programimit kompjuterik.   

45   Shërbime të licencimit të pronësisë intelektuale; menaxhim, d.m.th. administrim dhe 

shfytëzim, d.m.th. licencim i të drejtave të autorit dhe të drejtave të fqinjit për produksion 

dhe/ose distribuim të zërit dhe/ose video incizimeve   

 

 

(111)  19022 

(151)  13/10/2016 

(181)  03/09/2023 

(210)  KS/M/ 2013/879 

(732)  Kaufland Ceská republika, v.o.s.           

Bělohorská 2428/203 169 00 Praha 6 - 

Břevnov, CZ 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MISTER TOMATO 

 
 

 

 
 

 

(511) 29   Të konservuara, fruta të thata dhe të ziera, perime dhe kërpudha, prodhimet e 

kërpudhave, pire domatesh, lëng domatesh që nuk përfshihet në klasa të tjera.   

30   Keçap; salcë domatesh;  perime, kërpudha dhe salcat e mishit (erëzat).   

31   Kërpudha ushqimor të freskëta   

 

 

(111)  18955 

(151)  11/10/2016 

(181)  04/12/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1168 

(591)   

(540)  ILLUMIBRISTLES 
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(732)  Glaxo Group Limited 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex,Tw89GS, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, lustrimi, fërkim dhe abraziv; sapunë; parfumeri, vajra esencial, kozmetikë, losione 

flokësh; dentifricë.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, material për fashim; materiale për 

mbushje dhëmbësh, dyllë dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; 

fungicide, herbicide.    

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificial; artikuj ortopedik; materiale për qepje.    

21   Enë dhe kontejnerë shtëpie ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (pos brushave për 

pikturim); materiale për bërjen e brushave; artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; qelq i 

papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (pos qelqit që përdoret në ndërtimtari); qelqurina, 

porcelan dhe enë argjili, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera. 

 

   

 

 

 

(111)  19048 

(151)  13/10/2016 

(181)  31/01/2024 

(210)  KS/M/ 2014/63 

(591)  Ngjyrë e zezë dhe e bardhë 

(732)  Privredno društvo za proizvodnju, 

promet i uvoz-izvoz "KOMAK-M" d.o.o.          

Tihomira Djordjevića bb, Aleksinac , RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 6   Ventil sigurie për bojlerë, ventil lëshues horizontal me rrotë, ventil lëshues 

horizontal me kapak, ventil lëshues horizontal me derdhje, gjysme lidhëse të dhëmbëzuara, 

gjysme lidhëse me unazë elastike, lidhëse me holender, lidhëse me unazë elastike, 

mbindërtim i ventilit me rrotë, mbindërtim i ventilit me kapak, boshti i ventilit, ventil 

këndor, lidhëse rrëshqitëse, kanellë lëshuese, ventil jo kthyes, lidhëse për zorrë kopshti, 

holender për ujëmatës,  nipël e dyfishtë, reduktues, ms-tajë, ms-lidhëse kompresave, shtesa, 

holender, kanellë kopshti, mbindërtim i kanellës, kapelë zbukuruese e ventilit, rozeta 

(zbukuruese).   
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(111)  18853 

(151)  28/09/2016 

(181)  28/02/2024 

(210)  KS/M/ 2014/153 

(732)  ALFA WASSERMANN S.p.A..,          

Via Enrico Fermi 1, Frazione Alanno Scalo, 

65020 ALANNO (PE) Italy, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  NORMIX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   preparate farmaceutike, barëra    

 

 

 

(111)  18852 

(151)  28/09/2016 

(181)  03/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/154 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC           

100 Deforest Ave, East Hanover, New Jersey 

07936, US 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Produkte te qumështit, lyrës nga qumështi, kremë djathi, djathëra, produkte me 

bazë te djathit, lyrës nga djathi;  kreme për lyerje nga djathi ("fromage frais"), qumësht dhe 

produkte te qumështit, pije nga qumështi (ku qumështi dominon), jogurt,  jogurt i ngrirë,  

frapei qumështi, skorje, dezerte dhe preparate për pergaditjën e deserteve  te përgaditur nga 

produktet e qumështit; xhelatinë, xhingërima ("trifles"), lyerje, vaj dhe yndyrë për ushqim.   

30   Salca për sallatë, sose (melmesa), akullore, embëlsira te ngrira, muse desert 

(embëlsira), puding, kollaçe, biskota, majonezë, melmesa.   

 

 

 

(111)  18850 

(151)  28/09/2016 

(181)  03/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/155 

(300)   

(732)  American-Cigarette Company 

(540)   
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(Overseas) Limited Zaehlerweg 4 Zug 6300, 

CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; shkrepëse; çakmak; artikuj per duhanpirës.   

 

 

 

(111)  18851 

(151)  28/09/2016 

(181)  03/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/157 

(732)  American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited Zaehlerweg 4, Zug 6300, 

CH 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  Peter Stuyvesant 

 
 

 

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; shkrepëse; çakmak; artikuj per duhanpirës.   

 

 

 

(111)  18847 

(151)  28/09/2016 

(181)  18/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/223 

(300)  302013006518.2/07  19/09/2013  DE 

(732)  KAESER KOMPRESSOREN SE           

Carl-Kaeser-Str.26 96450 Coburg Germany, 

DE 

(740)    

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 
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rrjedhjen e ajrit, te cilet i perkasin klases 07; kompresorë te cilët janë pjesë të makinave; 

ventilator per kompresion, hudhjen dhe transferimin e gazërave; makina për fryerje, 

shakull; makina për thithjen e ajrit; shtëpiza për makina; pjesë per produktet e 

lartëpërmendura, ( të cilat i përkasin klases 07),  duke përfshirë edeh njësitë qendrore te 

kompresorëve me spirale ose njesi qendrore te piston kompresorëve;   

 

 

 

(111)  18842 

(151)  19/09/2016 

(181)  28/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/275 

(300)  30 2013 053 432  02/10/2013  DE 

(732)  Bahlsen GmbH & Co. KG          

Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, produktet nga mishi i shpendëve dhe kafshë gjahu; ekstrakte të 

mishit; te ngrira, te konservuara, fruta të thata  të ziera dhe perime; xhelatinë, reçel, 

kompot; vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra; ushqime të 

përgatitura nga produktet e patateve; çips me krip, patate në formë të shkopinjve, rrush i 

thatë, lajthi, kikirik dhe arra indiane, fëstëk thelb te arrave dhe bajame, e thatë, i pjekur,  i 

kripur dhe/ ose erëza; fruta të thata   

30   Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, zëvendësuesit e kafesë; miell dhe 

preparatet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akullore, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (erëza), erëza, akull; biskota, ëmbëlsira, 

çokollatë, produktet e çokollatës, biskota me arra dhe bajame, sheqer për ëmbëlsira, 

ëmbëlsirat, marzipan ; grurë i stampuar, oriz dhe misër produkte për ushqim, misër për 

palagaqa   

41   Zbavitje: aktivitetet  kulturore dhe sportive   

 

 

(111)  18843 

(151)  19/09/2016 

(181)  28/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/276 

(591)  Blu, e bardhë, e kuqe, kafe.- 

(300)  30 2013 053 427  02/10/2013  DE 

(732)  Bahlsen GmbH & Co. KG           

Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, DE 

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

           kodra e Diellit, Qendra 

(540)  
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Tregtare.lok.60 Prishtinë 

 
 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, produktet nga mishi i shpendëve dhe kafshë gjahu; ekstrakte të 

mishit; te ngrira, te konservuara, fruta të thata  të ziera dhe perime; xhelatinë, reçel, 

komposto; vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra; ushqime 

të përgatitura nga produktet e patateve; çips me krip, patate ne formë te shkopinjve, rrush i 

thatë, lajthi, kikirik dhe arra indiane, fëstëk, thelbi te arrave dhe bajame, të thata, të pjekura,  

të kripura dhe/ ose erëza; fruta të thata   

30   Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, zëvendësuesit e kafesë; miell dhe 

preparatet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akullore, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (erëza), erëza, akull; biskota, ëmbëlsira, 

çokollatë, produktet e çokollatës, biskota me arra dhe bajame, sheqer për ëmbëlsira, 

ëmbëlsirat, marzipan ; grurë i stampuar, oriz dhe misër produkte  ushqimore, miser për 

palagaqa   

41   Zbavitje; aktivitetet  kulturore dhe sportive   

 

 

 

(111)  19025 

(151)  13/10/2016 

(181)  16/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/339 

(732)  CRISTAL CERAMICAS, S.A.           

Ctra. Viver - Puerto Burriana km. 55, 5 

12200 ONDA CASTELLON , ES 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  CRISTACER 

 
 

 

 
 

 

(511) 19   Pllaka të lustruara të qeramikës, pllaka dyshemeje, pllaka te murit, tjegulla, 

pllaka për të shtruar, pllaka qeramike, pllaka prej qelqi ose gjysmë-transparente qeramike, 

material për përpunimin e sipërfaqeve te mureve dhe pllaka te dyshemesë per tu shtruar, 

kryesisht, pllaka te dyshemeve, pllaka te murit, pllaka per tu shtruar, pllaka te dyshemesë 

nga qelqi ose qeramika gjysem-transparente, qeramika guri ranor ose porcelani.   

 

 

 

(111)  18849 

(151)  28/09/2016 

(181)  16/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/450 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë vjollcë, ngjyrë e 

verdhë, ngjyrë portokalli, ngjyrë kafe, ngjyrë 

e kuqe- 

(540)   
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(300)   

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija, ALKALOID AD Skopje                         

Bul.Aleksandar Makedonski br.   1000 

Skopj, MK 

 (740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Çaj i çastit   

 

 

 

(111)  18844 

(151)  26/09/2016 

(181)  16/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/451 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë rozë,ngjyrë e gjelber 

e hapur dhe e mbyllur, ngjyrë portokalli, 

ngjyrë kafe, ngjyrë e kuqe.- 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija,ALKALOID AD Skopje           

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

 (740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  Becutan 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Çaj i çastit   

 

 

 

(111)  18848 

(151)  28/09/2016 

(181)  16/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/454 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë e gjelber e hapur dhe 

e mbyllur, ngjyrë e verdhë,ngjyrë  portokalli- 

(300)   

(540)   
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(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija,ALKALOID AD Skopje           

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

 (740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Çaj i çastit   

 

 

 

(111)  19043 

(151)  13/10/2016 

(181)  16/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/455 

(732)  Octapharma AG Seidenstrasse 2, CH-

8853 Lachen, CH 

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

           Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Nuwiq 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike do me thënë faktorë për koagulimin e gjakut, në veçanti 

faktor rekombinant VIII   

 

 

 

(111)  19249 

(151)  26/10/2016 

(181)  16/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/456 

(732)  Quai Jeanrenaud 3, 2000 

NeuchâtelPHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  IQOS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisje elektronike të cilat shfrytëzohen 

për ngrohje duhani,  mbushës baterish për cigare elektronike, mbushës baterish për pajisje 

elektronike të cilat shfrytëzohen për ngrohje duhani; USB mbushës për cigare elektronike; 
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USB mbushës për pajisje elektronike të cila shfrytëzohen për ngrohje duhani; mbushës 

veture për cigare elektronike; mbushës veture për cigare elektronike; mbushës veture për 

pajisje elektronike të cila shfrytëzohen për ngrohje duhani; arka elektronike rimbushëse për 

cigare, mbushës, fikës dhe aksesorë, pjesë dhe shtesa për përdorim lidhur me cigaret 

elektronike ose aparatet për ngrohje të duhanit   

11   Avullues elektronik; thithës (pirës) elektronik avulli; aparate për ngrohje duhani dhe 

prodhime duhani; aparate për ngrohje të likuideve; aparate që gjenerojnë avull, avullues teli   

34   Duhan, i papërpunuar dhe i përpunuar; produkte duhani; përfshi puro, cigare, 

cigarallosë, duhan për mbështjellje të cigareve të bëra vet, duhan llulle, duhan për përtypje, 

duhan thithës, kreket; snus; zëvendësues duhani (jo për qëllime mjekësore); artikuj 

duhanpirësish, përfshi letër duhani, tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti nga teneqja për 

duhan, arka cigaresh, shpuzore, llulla, aparate xhepi për mbështjellje të cigareve, shkrepëse, 

qibrit; shkopinj duhani, produkte për ngrohje të duhanit, pajisje elektronike të cilat i 

ngrohin cigaret; pajisje elektronike duhanpirësish; cigare elektronike; cigare elektronike për 

përdorim si alternativë e  cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inhalim të nikotinës; 

pajisje avulluese për duhan, produkte duhani dhe zëvendësues duhani; artikuj duhanpirësish 

për cigare elektronike; mbushës, fikës dhe aksesorë, pjesë dhe shtesa për përdorim lidhur 

me cigaret elektronike ose aparatet për ngrohje të duhanit   

 

 

 

(111)  19236 

(151)  25/10/2016 

(181)  16/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/457 

(591)  Ngjyrë e bardhë dhe e zezë. - 

(732)  ACQUAFLEX S.r.L. Via Varese, 31, 

20010 CORNAREDO (MI) , IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Kimikate për trajtim të ujit dhe prodhim të letrës   

42   Hulumtim dhe zhvillim të kimikateve  dhe aditivëve kimik për trajtim të ujit dhe për 

prodhim të letrës; dizajnim të sistemeve të dozimit për përdorime industriale   

 

 

 

(111)  19216 

(151)  20/10/2016 

(181)  16/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/458 

(591)  Ngjyrë e gjelbër dhe nijansat e ngjyrës 

(540)   
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së gjelbër, ngjyrë kafe, e  kaltër, e  bardhë, e 

zezë- 

(732)  BCP Ltd Botevgradsko shosse 

No.247, office 2005, 1517 Sofia, , BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Faculeta të lagura në losione kozmetike   

5   Ushqim për bebe; breg higjienike për bebe; pelena   

32   Ujë mineral (pije   

 

 

 

(111)  19215 

(151)  20/10/2016 

(181)  16/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/459 

(300)  UK00003033620  05/12/2013  GB 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London, WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  DOUBLE CLICK 

 
 

 

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani;  çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  19214 

(151)  20/10/2016 

(181)  19/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/460 

(732)  KH LLOREDA, S.A. Passeig de la 

Ribera, 111.P. I. Can Castells.08420 

Canovelles, ES 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

(540)  KH -7 
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( 511 ) 3   Prëparate për zbardhim, prëparate dhe substance tjera për përdorim në lavanteri; 

prëparate për pastrim, lustrim, heqje të yndyrës dhe prëparate abrazive; sapun (prëparat 

abraziv ); parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, losione për flokë; pasta për dhëmb   

5   Prëparate sanitare për përdorim medicinal; mjete dezinfektimi; antiseptik;  mjete 

dezinfektuese për qëllime higjienike; facoleta të lagura me mejete dezinfektuese;  facoleta 

te lagëta antiseptike; roba higjienike; prëparate për shkatrrimin e dëmtuesve ; fungicide, 

herbicide   

 

 

 

(111)  19041 

(151)  13/10/2016 

(181)  20/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/461 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park Carrigtohill, 

Co. Cork, IE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  HARVONI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate faramaceutike   

 

 

 

(111)  19235 

(151)  25/10/2016 

(181)  20/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/462 

(300)  UK00003032472  27/11/2013  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  PARADISE FARM 

 
 

 

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani;  çakmak; shkrëpëse; artikuj për duhanpirës.   
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(111)  19238 

(151)  25/10/2016 

(181)  20/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/464 

(732)  JAPANPARTS S.R.L. VIA DELLA 

MECCANICA, 1/A FRAZ. BASSONA 

VERONA (VR, IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

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

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

mjeteve tokësore të transportit); pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve; makinat shitëse automatike   

 

 

 

(111)  18988 

(151)  12/10/2016 

(181)  20/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/465 

(591)  Ngjyrë e kaltër , ngjyrë e bardhë, 

ngjyrë e kafe e hapur dhe e mbyllur- 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje           

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Çaj mjekësor   

30   Çaj   

 

 

(111)  18987 

(151)  12/10/2016 

(181)  20/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/466 

(591)  Ngjyrë rozë, ngjyrë e bardhë, ngjyrë e 

zezë.- 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija, ALKALOID AD Skopje           

(540)   
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Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

 (740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Çaj mjekësor   

30   Çaj   

 

 

 

(111)  18986 

(151)  12/10/2016 

(181)  20/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/467 

(591)  Ngjyrë e gjelbër e hapur dhe e 

mbyllur, ngjyrë e bardhë,ngjyrë e zezë- 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija,ALKALOID AD Skopje           

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Çaj mjekësor   

30   Çaj   

 

 

(111)  19364 

(151)  02/11/2016 

(181)  20/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/472 

(732)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  SYNJARDY 
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19035 

(151)  13/10/2016 

(181)  20/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/473 

(732)  Al-Trade sh.p.k BAU  

INFASTRUCTURE  Veternik-Prishtinë, KS 

(740)  Arber Fazliu Rr.”Azem Bejta” nr 28 

Skënderaj 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 6   Metale të zakonshmë dhe aliazhet e tyre;materiale metalik ndërtimor; ndërtesa të 

transportueshme nga metali;materiale nga metallic për binaret e hekurudhave ;kablla dhe 

tela jo-elektrik nga metalet e zakonshme ;hekurishtë;punim celësash;gypa dhe tuba metalik 

;kasaforta;mallërat nga metalet e zakonshme jo të përfshirë në klasët tjera;minerale 

;konteiner nga metalet;celesa destinktiv metalik, nen klasat C0520 Veshja e metaleve për 

ndertim   

19   Materiale ndertimore (jo nga metali ), tuba të ngurta (jo nga metali) për 

ndertimtari;asphalt ;zink dhe bitumen ;ndertesa te transportueshme jo  nga 

metali;monumente jo nga metali, nen klasat C0816 Materialet e ndertimit jo prej metali, 

R0141 Materialet zjarrëdurues te ndertimit jo prej metali   

37   Ndërtimin e ndërtesave, riparimi, shërbimet e instalimit, nen klasat B0043 Mbikqyrja e 

ndertimit te ndertesave. C0106 Ndertimi, C0107 Konsullta Ndertimi, C0109 Paisje 

Ndertimi  (me qira), C0110 Informata te ndertimit,H0004 ndertimin e limaneve 

porteve,P0043 Ndertimin e Tubacioneve dhe mirmbatjen,W0002 Ndertimi i depove dhe 

riparimi, U0003 Ndertimet nenujore   
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(111)  19237 

(151)  25/10/2016 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/476 

(732)  Leon Sh.pk. Rr.Epopeja e 

Jezercit,Ferizaj, KS 

(740)  Arber Zejna Rr.Epopeja e 

Jezercit,Ferizaj 

 
 

(540)  LEON 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 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); modele stampuese; kallëpe  

stampimi   

18   Lëkura,Imitimet e lëkures dhe produktet e përbera nga këto material qe nuk janë 

përfshire ne klase tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe cantat e udhetimit; 

ombrellat, cadrat e diellit dhe bastumet; kamxhiket takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); tuba të fortë jo metalikë për 

ndërtim; sere (asphalt), katran dhe bitumen; ndërtime të transportueshme jo metalike; 

monumentet, jo prej metali   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, qe nuk jane përfshire në klasat tjera; 

Mbulesat e shtretërve dhe tavolinave   

25   Rrobat, këpucët,Kapelat   

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

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemët e krishtlindjeve   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet, 

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   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   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

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

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm   
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(111)  19247 

(151)  26/10/2016 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/479 

(732)  Actavis Group PTC ehf.          

Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur 

Iceland, IS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  CECLOR 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe substanca   

 

 

 

(111)  19366 

(151)  02/11/2016 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/480 

(732)  Elnor Brewery sh.p.k          

Rr.Magjistrale Prishtine-Ferizaj, KR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  UJI PRISHTINA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Ujë të pijshëm, ujë tavoline, ujë burimi , ujë mineral,  ujë të gazuar, uji me 

aditivë (pije jo-alkoolike) dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; 

lëngje dhe preparate të tjera për të bërë pije   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të ujit  të pijshëm, ujë tavoline, ujë burimi , ujë mineral,  

ujë të gazuar, uji me aditivë (pije jo-alkoolike) dhe pije të tjera joalkoolike   

39   Shpërndarjen e ujit, furnizimi me ujë, mbushjen me ujë.     

 

 

 

(111)  19246 

(151)  26/10/2016 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/481 

(591)  bardhë, e zezë, gjelbër , hiri, dhe te 

gjitha nuancat e ngjyrës së kaltër- 

(732)  JADRAN - GALENSKI 

LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 

Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Produktet e parfumerisë; produktet e kozmetikës; produkte tualeti   

5   Preparatet farmaceutike dhe produktet dietike   

 

 

 

(111)  19240 

(151)  25/10/2016 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/482 

(732)  JADRAN - GALENSKI 

LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 

Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  OLOPAX 

 
 

 

 
 

 

(511) 5   Medikamente mjekësore për përdorim njerëzor.   

 

 

 

(111)  19239 

(151)  25/10/2016 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/484 

(732)  JADRAN - GALENSKI 

LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 

Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LATANOX 

 
 

 

 
 

 

(511) 5   Medikamente mjekësore për përdorim njerëzor.   
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(111)  19241 

(151)  25/10/2016 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/485 

(732)  JADRAN - GALENSKI 

LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 

Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ALFABIOTIK 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Produktet e parfumerisë; produktet e kozmetikës; produkte tualeti   

5   Preparatet farmaceutike dhe produktet dietike   

 

 

 

(111)  19242 

(151)  26/10/2016 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/487 

(591)  Hiri dhe e kaltër- 

(732)  JADRAN - GALENSKI 

LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 

Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Produktet e parfumerisë; produktet e kozmetikës; produkte tualeti   

5   Preparatet farmaceutike dhe produktet dietale   

 

 

 

(111)  19243 

(151)  26/10/2016 

(181)  22/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/489 

(591)  e kaltër, gjelbër, e kuqe, e verdhë , e 

zezë- 

(732)  N.H.T. ″ SHARRI ″ 20000 

PRIZEREN- PREVALL, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

 

( 511 ) 43   Shërbime strehimi në hotele, rezervime strehimi të përkohshëm;  rezervime 

hoteli, rezervimet online të hoteleve  për të tjerët;dhënie me qira e sallave të takimeve dhe 

të mbledhjeve; dhënie me qira e strehimeve të përkohshme; shërbime bar-kafe e restorante; 

kafene; shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe të pijeve; pajisje të terrenit për kampingje; 

sigurimi i ambienteve të terrenit për kampingje; furnizim ushqimi; kampingjet e 

pushimeve; restorante për ushqime te shpejt; restorante vetë shërbyese; dhënia me qira e 

karrigeve dhe tavolinave   

 

 

 

(111)  19244 

(151)  26/10/2016 

(181)  22/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/490 

(300)  2013-094364  02/12/2013  JP 

(732)  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.,           

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  BALVIEX 

 
 

 

 
 

 

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

çregullimeve në sistemin nervor qëndror; preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  18981 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/491 

(732)  M & Sillosi Xërxë, 21000 Rahovec, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  M&Sillosi 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.   
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(111)  18980 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/492 

(732)  M & Sillosi Xërxë, 21000 Rahovec, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30    Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

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

 

 

 

(111)  18979 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/493 

(732)  M & Sillosi Xërxë, 21000 Rahovec, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  FINNESA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   
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(111)  18978 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/495 

(732)  M & Sillosi Xërxë, 21000 Rahovec, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

(511) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

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

 

 

 

(111)  18974 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/496 

(732)  M & Sillosi Xërxë, 21000 Rahovec, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   
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(111)  18972 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/497 

(732)  M & Sillosi Xërxë, 21000 Rahovec, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

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

 

 

 

(111)  18985 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/498 

(732)  M & Sillosi Xërxë, 21000 Rahovec, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 
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pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

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

 

 

 

(111)  18976 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/499 

(732)  M & Sillosi Xërxë, 21000 Rahovec, 

Kosovë, KS 

 (740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

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

 

 

 

(111)  18984 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/500 

(732)  M & Sillosi Xërxë, 21000 Rahovec, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   
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30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

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

 

 

 

(111)  18841 

(151)  19/09/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/501 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k Xërxë, 21000 

Rahovec, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

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

 

 

 

(111)  18840 

(151)  19/09/2016 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/505 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, KS 

 (740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30    Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

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

 

 

 

(111)  19175 

(151)  20/10/2016 

(181)  27/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/527 

(732)  TCHAIKAPHARMA HIGH 

QUALITY MEDICINES Joint-stock 

company 1172 Sofia, Sofia Region, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ATORVA 

 
 

 

 
 

 

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

dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; dezinfektuesit; ushqimi për foshnje.   

 

 

 

(111)  19171 

(151)  20/10/2016 

(181)  27/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/528 

(732)  TCHAIKAPHARMA HIGH 

QUALITY MEDICINES Joint-stock 

company 1172 Sofia, Sofia Region, BG 

 (740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Cardesart 

 
 

 

 
 

 

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

dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; dezinfektuesit; ushqimi për foshnje.   
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(111)  19173 

(151)  20/10/2016 

(181)  27/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/529 

(732)  TCHAIKAPHARMA HIGH 

QUALITY MEDICINES Joint-stock 

company 1172 Sofia, Sofia Region, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  IRBESSO 

 
 

 

 
 

 

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

dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; dezinfektuesit; ushqimi për foshnje.   

 

 

 

(111)  19174 

(151)  20/10/2016 

(181)  27/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/530 

(732)  TCHAIKAPHARMA HIGH 

QUALITY MEDICINES Joint-stock 

company 1172 Sofia, Sofia Region, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Co-Irbesso 

 
 

 

 
 

 

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

dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; dezinfektuesit; ushqimi për foshnje.   

 

 

 

(111)  18938 

(151)  07/10/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/552 

(732)  “FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

            
 
 

(540)  KONED 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit    
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(111)  18999 

(151)  12/10/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/553 

(732)  “FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

            
 
 

(540)  LONGACIN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit    

 

 

 

(111)  19015 

(151)  13/10/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/554 

(732)  “FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

            
 
 

(540)  MUCOFAR 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit    

 

 

 

(111)  18937 

(151)  07/10/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/556 

(732)  “FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

            
 
 

(540)  FARMACYCLIN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit    
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(111)  18935 

(151)  07/10/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/557 

(732)  “FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

            
 
 

(540)  FOLAN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit    

 

 

 

(111)  18936 

(151)  07/10/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/558 

(732)  “FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

            
 
 

(540)  BACTOGRAM 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit    

 

 

 

(111)  19006 

(151)  12/10/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/559 

(732)  “FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

            
 
 

(540)  REKAFARM 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit    
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(111)  19003 

(151)  12/10/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/560 

(732)  “FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

            
 
 

(540)  MEDILAX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit    

 

 

 

(111)  19001 

(151)  12/10/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/561 

(732)  “FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

            
 
 

(540)  DENTAFAR 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit    

 

 

 

(111)  19014 

(151)  13/10/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/562 

(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD.  Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd.Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, CN 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Ascend 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Telefona mobil; USB modem/modem pa tel; kartat e të dhënave; porta; video 

telefona; modem; kompjuterë; set-top kuti; rrjete komunikimi për pajisje terminale dhe 

pajisje për qasje në internet; telefonimi; shikimi i videove dhe lojëra; lexues digjital; ADSL 

teknikë transmetimi për qasje ndaj pajisjeve terminale dhe pajisjeve tjera; ruterë; pajisje për 
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ebook; module komunikimi; asistencë personale digjitale; telefona për telefonim të largët 

për konferenca; korniza digjitale për fotografi; aparaturë për telefonim të largët për video 

konferenca; aparaturë për video konferenca në rrjet; aparaturë inteligjente për kontrollimin 

e video konferencave; bateri; mbushës të baterive; mausë; kufje; softuerë në fushën e 

komunikimit; mikrofona; kompjuterë tablet; mbulesa mbrojtëse për telefona mobil; filma 

mbrojtës për telefona mobil; çanta mbrojtëse për telefona mobil.     

 

 

 

(111)  19007 

(151)  13/10/2016 

(181)  09/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/563 

(732)  Almirall, S.A. Ronda General Mitre, 

151, 08022 Barcelona, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  ΕКЛИРА 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19011 

(151)  13/10/2016 

(181)  11/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/568 

(591)  Ngjyra e kaltër, ngjyra e kuqe, ngjyra 

e verdhë, ngjyra e bardhë 

(732)  Kompania Kosovare për Distribuim 

dhe Furnizim me Energji Elektrike SH.A.           

Bulevardi Bill Klinton, nr.3, Ndërtesa e 

Elektrokosovës, 10000 Prishtinë, KS 

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

(511) 4   Lëndë djegëse dhe materie për ndriçim: qirinj, fitila për ndriçim. Energjia 

elektrike   

7   Makinat, makinat elektrike të kuzhinës, makinat për saldim. Gjeneratorë të  energjisë 

elektrike   

9   Shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, optike, peshore, matje, 

duke sinjalizuar, duke kontrolluar (mbikëqyrjes), për të shpëtuar jetën dhe aparate 

mësimore dhe instrumentet; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimi, transformuar, 

akumulojnë, rregullimit ose kontrollit të energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, 

transmetimin dhe riprodhimin e zërit ose pamjeve; transportuesit magnetike të dhënave, në 

regjistrimin disqe; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera regjistrimi dixhital; mekanizmat 

për aparatet automatik; regjistrat para, makina llogaritëse, pajisje të përpunimit, kompjuter; 
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programe kompjuterike; zjarrfikje aparatit. Kutitë e shpërndarjes të energjisë elektrike   

11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, zierje, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare. Llamba elektrike   

17   Gomë dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe nuk janë përfshirë në klasat e tjera; 

materiale ndaluese dhe izoluese; tuba fleksibël, jo prej metali. Izolatorë për rrjeta elektrike   

19   Ndërtime (jo metalike); tuba jo-metalike ngurtë për ndërtimin; ndërtesa jo-metalike 

transportueshëm; monumentet, jo prej metali. Linjat e energjisë elektrike / shtyllat të linjave 

të energjisë elektrike   

35   Reklamim, menaxhim i biznesit, administrim biznesi   

39   Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; udhëtojnë marrëveshje. Shpërndarja e 

energjisë elektrike.   

 

 

 

(111)  19013 

(151)  13/10/2016 

(181)  11/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/569 

(591)  Ngjyra e kaltër, ngjyra e kuqe, ngjyra 

e verdhë, ngjyra e bardhë 

(732)  Kompania Kosovare për Distribuim 

dhe Furnizim me Energji Elektrike SH.A.          

Bulevardi Bill Klinton, nr.3, Ndërtesa e 

Elektrokosovës, 10000 Prishtinë, KS 

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

(511) 4   Lëndë djegëse dhe materie për ndriçim: qirinj, fitila për ndriçim. Energjia 

elektrike   

7   Makinat, makinat elektrike të kuzhinës, makinat për saldim. Gjeneratorë të  energjisë 

elektrike   

9   Shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, optike, peshore, matje, 

duke sinjalizuar, duke kontrolluar (mbikëqyrjes), për të shpëtuar jetën dhe aparate 

mësimore dhe instrumentet; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimi, transformuar, 

akumulojnë, rregullimit ose kontrollit të energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, 

transmetimin dhe riprodhimin e zërit ose pamjeve; transportuesit magnetike të dhënave, në 

regjistrimin disqe; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera regjistrimi dixhital; mekanizmat 

për aparatet automatik; regjistrat para, makina llogaritëse, pajisje të përpunimit, kompjuter; 

programe kompjuterike; zjarrfikje aparatit. Kutitë e shpërndarjes të energjisë elektrike   

11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, zierje, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare. Llamba elektrike   

17   Gomë dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe nuk janë përfshirë në klasat e tjera; 

materiale ndaluese dhe izoluese; tuba fleksibël, jo prej metali. Izolatorë për rrjeta elektrike   

19   Ndërtime (jo metalike); tuba jo-metalike ngurtë për ndërtimin; ndërtesa jo-metalike 
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transportueshëm; monumentet, jo prej metali. Linjat e energjisë elektrike / shtyllat të linjave 

të energjisë elektrike   

35   Reklamim, menaxhim i biznesit, administrim biznesi   

39   Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; udhëtojnë marrëveshje. Shpërndarja e 

energjisë elektrike   

 

 

 

(111)  18971 

(151)  12/10/2016 

(181)  12/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/571 

(591)  E artë, e argjent, e kuqe 

(732)  NSHT ''EFEKOS'' Rr. Metush 

Krasniqi pn. 6000 Gjilan, KS 

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

melasë; maja, pluhur për pjekje, kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akulli., 

ëmbëlsira, qokollatë   

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

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

për kafshët; malt, ëmbëlsira, qokollatë   

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, ëmbëlsira, qokollatë 

   

 

 

(111)  19030 

(151)  13/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/572 

(732)  İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ 

TÜRK ANONİM ŞİRKETI Davutpaşa Cad. 

No: 12 34473 Topkapi ISTANBUL , TR 

(740)  Avokat Arianit Nikqi Str. “Bill 

Clinton” 12/1, 30000 Pejë 

 
 

(540)  Jogocicline 

 
 

 

 
 

 

(511) 5   Preparate Farmaceutike dhe Veterinare; Pegatitjet Sanitare per qellime Mjekesore; 

Ushqime dieatale dhe Substanca te pershtatura per perdorim Mjekesor ose Veterinarie; 
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Ushqim per Bebe; Shtojcat ushqimore per Njerezit dhe Kafshet; Llaqe; Materiale per 

veshje; Material per Ndalimin e Dhembit; Dylli Dental; Dezinfektues; Pergatitje per 

Shkaterrimin e Paraziteve; Kepurdhevrases; Herbicide.   

 

 

 

(111)  18964 

(151)  12/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/573 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ECANSYA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  18967 

(151)  12/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/574 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  MEAXIN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5  Produkte farmaceutike 

   

 

 

(111)  18970 

(151)  12/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/575 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

(540)  LORTANDA 
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Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

( 511 ) 5  Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  18939 

(151)  07/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/578 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ACLEXA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  18966 

(151)  12/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/580 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ELERNAP 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5  Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  18963 

(151)  12/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/582 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

(540)  MOLOXIN 
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Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  18961 

(151)  12/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/583 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  TENLORIS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  18959 

(151)  11/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/585 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SEPTOAQUA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5          Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  18958 

(151)  11/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/586 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto  Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(540)  SOBYCOMBI 
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  19005 

(151)  12/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/587 

(300)  13/4057155  26/12/2013  FR 

(732)  SANOFI 54, rue La Boétie, 75008 

Paris, FR 

 (740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  PRALUENT 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceotike   

 

 

 

(111)  18957 

(151)  11/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/588 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  TOLNEXA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  19010 

(151)  13/10/2016 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/589 

(591)  e zezë dhe e bardhë 

(732)  BRIDGESTONE CORPORATION,          

a corporation organized and existing under 

the laws of Japan, Manufactures and 

Merchants of, 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-

ku, Tokyo, JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Automobila dhe pjesët e tyre dhe pajisjet; goma, goma të rimbushura, tuba të 

brendshëm; rrota; rimbushësh për shkelësit e sipërfaqes së  gomave; arna ngjitëse prej 

gome për riparimin e tubave për gomat; bandazhet dhe kapakët për rrotat e automjeteve; 

paraforma për sipërfaqen shkelëse të gomës; automjetet me dy rrota motorike si dhe pjesët 

dhe pajisjet e tyre; biçikleta si dhe pjesë dhe pajisje të tyre; biçikleta elektrike  si dhe pjesë 

dhe pajisje të tyre; aeroplanë si dhe pjesët dhe pajisjet e tyre; amortizatorët [për automjete 

tokësore]; susta me ajër për automjete taksore; boshtet lidhëse dhe lidhëse [për automjetet 

tokësore]; parafango për anijet [mbrojtës anësore i  varkës]; jastëk ulës për automjete; susta 

me ajër për automjetet hekurudhore; parakolp dhe prapakolp të automjeteve; amortizuesit 

pezullues të automjeteve; susta pezullese të automjeteve; valvula gome; tuba hidraulik, jo 

nga metali, për përdorim në automjete; tela metali, spango,sferë, susta dhe fibra për 

përdorim në gomat për avionë, automjete dhe motoçikleta; këllëf gome   

35   Asistencë në menaxhimit komercial ose industrial; konsulenc e biznesit dhe shërbimet 

e informacionit; shërbimet konsultuese në fushën e menaxhimit për përdorimit të energjisë 

dhe efikasitetit energjetik; shërbimet e shitjes  me pakicë ose shërbimet e shitjes me 

shumicë për automobila, goma, pjesë dhe pajisje për automobila; shërbimet e shitjes  me 

pakicë ose me shumicë për mallra sportive; shërbimet e shitjes  me pakicë ose me shumicë 

për biçikleta, pjesë dhe pajisje për biçikleta   

37   Riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve motorike  dhe pjesëve të tyre; riparimi dhe 

mirëmbajtja e gomave për automjete motorike; riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve me 

dy rrota motorike dhe pjesët e tyre; riparimi dhe mirëmbajtja e biçikletave dhe pjesët e tyre; 

riparimi dhe mirëmbajtja e gomave të avionëve; rimbushja  e gomave; autolarje; dhënia me 

qira e aparatit larëse për makina; shërbime mbulimi; ndërtim; instalime, mirëmbajtje, 

shërbimi i ndërrimeve dhe riparimeve për pjesët përbërëse të automjeteve; grumbullimit të 

gomave të përdorura dhe shërbimi i deponimit   
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(111)  19004 

(151)  12/10/2016 

(181)  16/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/591 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue New 

York, N.Y. 10022 , US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MAX WHITE PLATINUM 

 
 

 

 
 

 

(511) 3   Pastat e dhëmbëve, lëng për shpëlarjen e gojës, preparate kozmetike për zbardhjen 

e dhëmbëve.   

21   Furça të dhëmbëve.   

 

 

 

(111)  19012 

(151)  13/10/2016 

(181)  16/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/592 

(300)  012452769  20/12/2013  OH 

(732)  Thule Sweden AB  Box 69 S-330 33, 

Hillerstorp, SE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  THULE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Çanta, mëngë, këllëf, mbulesa dhe çanta shpine për elektronikë, digjitale, pajisje 

fotografike, aparate dhe instrumente, këllëf për syze; çanta përshtatur për të mbajtur 

helmeta mbrojtëse; helmeta; pjesë, pajisje dhe aksesorë për mallrat e sipërpërmendur   

12   Automjete, transportuese dhe aparate për bartje tokësore, ajrore apo ujore; automjetet 

dhe transportues, artikuj për përdorim në sigurimin dhe mbështetjen e mallrave për 

automjete; transportuesit dhe çanta për automjetet; transportuesit, çanta, shporta dhe çanta 

për përdorim në automjetet ose në kulmet e automjeteve; portbagazh i automjeteve, dorëza 

për komponentët ndarëse, tabela komanduese dhe dyer, ballik, çanta për vendosje ne 

karrige dhe valixhe; enë plehrash për automjete; pajisjeve kundër vjedhjes për automjetet; 

mbajtës për automjete dhe pajisje për mbajtës, përkatësisht çanta, transportuesit, 

transportuesit e skive, transportuesit rrëshqitësve ne borë, transportuesit për rrëshqitës në 

ujë, transportuesit kajak, transportuesit për anije, transportuesit bagazh dhe transportuesit 

për biçikleta; transportuesit te montuar ne pjesën e pasme për transportin e ngarkesave, 

transportuesit biçikletave dhe mbajtësit e skive; sënduk për vendosje mbi qatin e 

automjeteve ; spoilera për automjetet; rrjeta për mallra dhe litarë elastikë për automjetet; 

bravat e sigurisë për transportuesit e makinave; mbulesa të automjeteve dhe pjesë për 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

60 

 

 

automjete, mbulesa për transportuesit dhe sënduk për vendosje mbi qatin e automjeteve; 

mbulesa dhe çanta për rrota, çanta për automjete, aparate tërheqëse për automjete; 

mekanizma tërheqës; çengel tërheqës; rimorkio; mbulesa rimorkio dhe korniza për 

mbulesat e rimorkiove; rimorkio lidhëse; ulëse fëmijësh për automjetet; transportuesit 

shumë funksional për transportin e fëmijëve; karrocë e fëmijëve; rimorkio për transportin e 

fëmijëve, pajisje jo-rrëshqitëse për gomat e automjeteve, rrota për automjetet; ulëse për 

përdorim në automjete, rrëshqitës për automjete; aksesorë, pjesë dhe pajisje për mallrat e 

sipërpërmendur   

18   Valixhe, çanta, çanta dore dhe transportues të tjerë; çanta (të përfshira në klasë) duke 

përfshirë çanta transportuese, çanta sportive, çanta udhëtimi; valixhe; mbathje sportive; 

bagazhet; çanta shpine; litarë elastikë për bagazhet; çanta dore; transportuesit e fëmijëve  të 

veshur në trup; çadra; çadra dielli; aksesorë, pjesë dhe pajisje për mallrat e sipërpërmendur.   

 

 

 

(111)  18973 

(151)  12/10/2016 

(181)  17/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/593 

(732)  OMV Refining & Marketing GmbH          

Trabrennstrasse 6-8, 1020 Vienna, AT 

 (740)  Iliriana Osmani Sereqi             Rr. 

Fehmi Agani 1/16, Prishtinë 

 
 

(540)  MAXXMOTION 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Aditivë kimik për karburante   

4   Vajra industrialë dhe yndyrna; lubrifikantë; karburante (duke përfshirë likuidë motorik) 

dhe iluminantë   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike; analiza industriale; shërbime të 

hulumtimit   

 

 

 

(111)  18956 

(151)  11/10/2016 

(181)  18/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/596 

(732)  BONES GROUP d.o.o.           

Kumodraška 260, 11152 Beograd, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 3   Krem, krem për kujdes të lëkurës së fëmijëve.   

 

 

 

(111)  19009 

(151)  13/10/2016 

(181)  18/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/597 

(732)  Glaxo Group Limited 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  NUCALA 

 
 

 

 
 

 

(511) 5   Përgatitje mjekësore dhe farmaceutike dhe substanca; vaksina.   

 

 

 

(111)  19008 

(151)  13/10/2016 

(181)  20/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/598 

(300)  Z-201371496  23/12/2013  SI 

(732)  ELAN, d.o.o. Begunje na Gorenjskem 

1,  4275 Begunje na Gorenjskem, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 6   Platforma, të parafabrikuara, prej metali; stenda portative prej metali për 

përdorim nga spektatorët; stenda teleskopësh, që u takojnë kësaj klase; pjesë dhe aksesorë 

të stendave të teleskopëve që u takojnë kësaj klase   

9   Syze mbrojtëse për sporte; syze të errëta; syze dielli; helmeta mbrojtëse për sporte   

12   Makina dhe aparate për lëvizje në ajër ose mbi ujë; anije me vela; jahte; barka; anije 

me motor; barka prej gome; barka që fryhen; barka të palosshme; barka garash; anije 

zjarrfikëse; direkë për anije; pëlhurë e gomuar e përshtatur (formësuar) për përdorim në 

anije; planerë; makina tokësore, përveç makinave të motorizuara tokësore me rrota; çikleta, 

biçikleta, tricikla dhe pjesë dhe aksesorë të tyre që u takojnë kësaj klase   

25   Veshje, mbathje, gjësende për kokë; veshje skijimi; mbathje skijimi; kapela skijimi; 

veshje sportive; doreza skijimi; çorapë sikjimi; këpucë për sporte; çizme për sporte; çizme 

për ski; çizme dhe këpucë për snouborde   

27   Dyshekë për gjimnastikë, dyshekë për palestra   

28    Artikuj për gjimnastikë dhe sporte që nuk përfshihen në klasat tjera; ski; snouborde 

(dërrasa për rrëshqitje mbi borë); ski uji; lidhëse skish; lidhëse; shtresa mbyllëse 

(mbështjellës për ski); shtaga skish; shtresa shualli për ski, torba për ski; saja (artikuj 

sportesh); pajisje për gjimnastikë; topa për lojëra; topa të lojës; rrjeta për sporte; shtanga 
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(pesha); trampolina; gola hendbolli; gola futbolli; kosha basketbolli   

 

 

 

(111)  18982 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/599 

(732)  INTERKAFE DOO export-import 

Gostivar 18 Noemvri street, No 37-b 1230 

Gostivar, MK 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)  BON CAFFE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafja, zëvendësues të kafesë, pije me bazë të kafesë   

35   Reklamim, funksione zyre; shitje me shumicë dhe pakicë e: kafesë, zëvendësues të 

kafesë,  pije me bazë të kafesë   

 

 

 

(111)  18975 

(151)  12/10/2016 

(181)  23/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/600 

(591)  Kafe, kafe e lehtë, e verdhë, hiri, zi, 

bardh 

(732)  INTERKAFE DOO export-import 

Gostivar 18 Noemvri street, No 37-b 1230 

Gostivar, MK 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, zëvendësues të kafesë, mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, pluhuri për pjekje, bajame e 

ëmbël, fara të ananasit, preparate aromatizuese për ushqim, pije me bazë çokollate, pije me 

bazë të kakaos, pije me bazë të kafesë, pije me bazë të çajit, biskota, ëmbëlsir, ëmbëlsira 

(torta), biskota, përgatitje nga drithërat, kanellë, pije kafe me qumësht, thekon misri, 

kokoshka, akullore, çokollata, halva, çaj i ftohtë, marzipan, sheqerka   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera;  farat, kokrra (fara), fruta te forta, kokos, kokos i thatë, misri, arra, kikirikë 

(fruta), fara perimesh   
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35   Reklamim, funksione zyre; shitje me shumicë dhe pakicë e: kafesë, çajit, kakao, 

sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje, miell dhe produkte të drithërave, bukë, 

makarona dhe ëmbëlsirat, pluhur pjekje, ëmbëlsira nga bajamet, fara të ananasit, përgatitjet 

aromatike për ushqim, pije me bazë në çokollatë, pije me bazë në kakao, pije me bazër në 

kafe, pije me bazë në çaj, biskota, ëmbëlsira (torta), biskota, përgatitje nga drithërat, 

kanellë, pije kafe me qumësht, thekon misri, kokoshka, akullore, çokollata, halva, çaj i 

ftohtë, marzipan, sheqerka, produkte dhe bujqësore, produktet dhe kokrrat bujqësore, të 

kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë në klasat tjera;  farat, kokrra (fara), fruta 

te forta, kokos, kokos i thatë, misri, arra, kikirikë (fruta), fara perimesh   

 

 

 

(111)  19063 

(151)  17/10/2016 

(181)  23/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/601 

(591)  Kafe, kafe e mbylltë, kafe e lehtë, e 

verdhë, portokall, hiri, zi, kuq dhe  bardh 

(732)  INTERKAFE DOO export-import 

Gostivar 18 Noemvri street, No 37-b 1230 

Gostivar, MK 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 31    Kikiriki   

35   Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë të kikirikëve   

 

 

 

(111)  18945 

(151)  10/10/2016 

(181)  24/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/606 

(732)  Menarini International Operations 

Luxembourg S.A.a corporation organized 

and existing under the laws of Luxembourg 

1, Avenue de la Gare, LU 

(740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  RANEXA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për sherimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe gjendjes  
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(111)  19065 

(151)  17/10/2016 

(181)  26/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/607 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71 

000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  LYSOBACT COMPLETE SPRAY 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produktet farmaceutike   

 

 

 

(111)  18950 

(151)  11/10/2016 

(181)  26/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/610 

(732)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha          

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-

shi, Kanagawa-ken, JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  YOU+NISSAN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Caktimi  i terminëve për mirëmbajtjen rutinë; ofrimin e portali të internetit për 

përdoruesit për planifikimin e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe  takimeve me tregtarët e 

automobilave;  dhënie  e informacioneve në fushën e planifikimeve për mirëmbajtjen 

automobilave; dhënie informacioni për historikun e mirëmbajtjes se automjetit nga 

përdoruesi; shërbime të shitjes on-line me pakicë dhe shërbime të shitjes on-line me 

shumicë duke përfshirë mjetet motorike, pajisje dhe pjesët e tyre; shërbimet e reklamimit 

dhe promovimit për automjetet motorike; shërbime të faqes së internetit ku shfaqen  

informacionet për pajisje automobilistike të përshtatur për përdorues të veçantë; shërbime 

informacioni, përkatësisht, dhënia e informacionit për krahasimin e çmimit të benzinës; 

ofrimi i ueb  faqeve të internetit ku shfaqën informacion në lidhje me produktet e konsumit 

të automobilave dhe informacion në lidhje me blerjen e makinave; dhënie informacioni në 

lidhje me automjetet, veçanërisht ofrimin e informacioneve rreth produkteve të konsumit 

dhe informacioneve mbi krahasimin e çmimeve   

37   Shërbime informacioni në faqet të internetit ku paraqiten informacione në lidhje me 

riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve   
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39   Sigurimi i informacionit mbi natyrën e shërbimeve të navigacionit GPS dhe 

planifikimin e rrugës së udhëtimit në lidhje me vendndodhjen dhe qasjes në stacionet e 

benzinës; sigurimi i informacionit mbi natyrën e shërbimeve të navigacionit GPS dhe 

planifikimin e rrugës së udhëtimit në lidhje me vendndodhjen dhe qasjes në pikën 

mbushëse me energji elektrike  për automobila elektrik; ofrim i informacioneve për rrugët 

dhe trafikun; shërbimet e navigacionit GPS, veçanërisht duke ofruar parashikimet për rrugët 

e udhëtimit  më të mira për  shoferët; shërbimet e dhënies me qira dhe lizingut për 

automjete   

42   Ofrimi iI shërbimeve ne faqe të internetit ku paraqiten informacione në fushën e 

automjeteve motorike për historikun e mirëmbajtjes; ofrim i shërbimeve në web faqe të 

internetit i rezervuar vetëm për pronarët,ku paraqitet teknologjia e cila ju jep mundësin 

anëtarëve për llogaritjen e shpenzimeve të karburanteve, për të vlerësuar shpenzimet në të 

ardhmen rreth automjeteve dhe marrin këshilla për efikasitetin e vozitjes me gaz,çdo herë 

bazuar në të dhënat e automjeteve; shërbimet e menaxhimit on-line të sistemeve që lejojnë 

përdoruesit për të pare në distancë, monitor, programe, funksionimi dhe kontrollimi i 

sistemeve te baterive dhe sistemi i kondicionimit te ajrit në automjetet elektrike; monitorimi 

në distancë për funksionimin e mbushësit të baterive në automjetet elektrike; monitorimin 

në distancë për funksionimin e sistemeve të energjisë elektrike për automjetet për përdorim 

tokësorë, veçanërisht, sistemi elektrik I baterive për autonjetet elektrike; shërbimet on-line 

të menaxhimit të sistemit që u lejojnë përdoruesve që në distance ta programojnë ndezjem 

me kohë të kondicionerët të ajrit për mes telefonave celularë dhe internetit; ofrim i  

shërbimeve në web faqe të internetit i rezervuar  vetëm për pronarët, ku  paraqitet 

teknologjia e cila ju jep mundësin  anëtarëve të kërkojnë, planifikojnë, ripërtrinë, dhe të 

paguajnë qira për automjetet motorike ; ofrim i shërbimeve në web  faqe të internetit i 

rezervuar vetëm për pronarët, ku paraqitet tekmologjia e cila ju jep mundësin anëtarëve për 

të ripërtërirë dhe për të paguar sigurimin  e automjeteve motorike; Hostingu i një web faqe 

on-line për komunitetin ku paraqiten informacionet  rreth automjeteve për pronaret e 

automjeteve.   

 

 

 

(111)  18995 

(151)  12/10/2016 

(181)  26/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/611 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & 

Co.KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm, 

DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AVICOURT 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Pijet alkoolike (përveç birrës), në veçanti spiritus   
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(111)  18996 

(151)  12/10/2016 

(181)  27/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/613 

(732)  Kaufland Fleischwaren SB GmbH & 

Co. KG Rötelstr. 35 172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Purland 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, produktet nga mishi i shpendëve dhe kafshë gjahu; ekstrakte të 

mishit; te ngrira, te konservuara, fruta të thata  të ziera dhe perime; xhelatinë, reçel, 

komposto; vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra; produktet 

e mishit; salsiçe dhe sallam   

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

preparatet e drithërave; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; shërbime ushqimore; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; akull për pije freskuese.   

31   Agrikulturë, hortikulturë dhe produktet e pylltarisë si dhe drithëra , aq sa janë të 

përfshira në këtë klasë; kafshë të gjalla; fruta te freskëta dhe perime; fara, bimë natyrore 

dhe lule; ushqimet për kafshë; malt   

 

 

 

(111)  19002 

(151)  12/10/2016 

(181)  30/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/614 

(300)  14/4063505  27/01/2014  FR 

(732)  SANOFI 54, rue de La Boétie, 75008 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  18947 

(151)  11/10/2016 

(181)  30/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/615 

(732)  The Arsenal Football Club Public 

Limited Company Highbury House 75 

Drayton Park LONDON N5 1BU, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ARSENAL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Ҫanta të shpinës; çanta të mëdha udhëtimi; çanta ekipore; çanta sportive; çanta 

për topa; çanta për xhim; çanta për mbathje; çanta të cilat mbahën në krah; çanta korierësh; 

ombredha shiu; kuleta; çanta toaleti; shënja-etiketa në valigje; çanta për bel; këllef për 

vizitë kartela; këllef për pasaporta   

25   Paisje sportive; ndresa të poshtëme për dresa futbolli; xhaketa; xhaketa për shi, xhaketa 

sportive, xhaketa të buta sportive; xhaketa tereni; pjesë të sipërme të trenërkave; këmisha; 

maica; gjusëm maica; dukse; dukse me kapuç; rollka;  nënxhaketa; shorce; pantolla; rroba 

të thurura; xhemper dhe xhempera të thurur; djerësitëse; shirita për kokë; dorëza;dorëza për 

portier; dresa për notim; trenerka; rripa; maica për ragbi; jelek; shalla; facoleta; dresa për 

vrapim; dresa për foshnje dhe të porsalindur; maica për foshnje; grykore; pizhama; penuare; 

shorce për bokser; kombinezone; përparëse-kalata-kecele; çorapë; çizme për futboll; çizme 

velington ; sandale; jadranka; papuçe; patika; këpucë sportive; çizme të gjata; kapelë 

bejzbolli; kaçketa; Kapela të leshta, kapela akrili; kapela; kapela me xhufkë; kapela 

ushtarake   

28   Mbrojtëse të nëngjurit; topa futbolli; topa të vëgjel - mini futbolli; topa për plazhë; 

topëtha bore dekoruese; disk fluturues; topa golfi; mbajtëse/qëndruese për topa golfi; 

kompletë dhurata, duke përfshirë mbajtëset për topa golfi, topa golfi, kapela për lojë golfi; 

mbulesa koke pë klube të golfit; rosa lodër për not; kukëlla për not;  lodra të fëmijëve; 

lëpurosha-lodër; plishi   

 

 

 

(111)  18948 

(151)  11/10/2016 

(181)  30/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/616 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  

(540)  ETİ  hi-day 
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( 511 ) 30   Biskota, çokolata, ëmbëlsira, pjekurina, pjekurina te embëla, bukë, torte, i 

thekshëm, akullore, akull për ushqim, qull bollgur, mengjes nga drithërat, musli, drithëra, 

ushqim ne bazë të kokrrave  dhe drithërave   

 

 

 

(111)  18949 

(151)  11/10/2016 

(181)  30/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/617 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ETİ Mornio 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Biskota, çokolata, ëmbëlsira, pjekurina, pjekurina te embëla, bukë, torte, i 

thekshëm, akullore, akull për ushqim, qull bollgur, mengjes nga drithërat, musli, drithëra, 

ushqim ne bazë të kokrrave  dhe drithërave   

 

 

 

(111)  19067 

(151)  17/10/2016 

(181)  01/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/618 

(732)  Actelion Pharmaceuticals Ltd          

Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  UPTRAVI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  18968 

(151)  12/10/2016 

(181)  01/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/620 

(591)  Ngjyrë e verdhë dhe e kaltër. 

(300)  012566089  05/02/2014  OH 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH          

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

69 

 

 

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

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

           Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; Ekstrakte mishi; Fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; Zhele, xhemë, komposto; Vezë; Qumësht dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyra ushqimore; Pulpë frutash; Pure frutash; Koncentrate 

frutash; Fruta të konservuara; Përgatitje frutash; Zhele frutash; Pure molesh; Pure 

domatesh; Qumësht ose produkte qumështi me kafe ose aromë kafeje   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Pije me bazë kafeje; Pije çokollate; Pije kafeje me 

qumësht; Pije me bazë kafeje me qumësht; Kapuçino; Makiato; Latte-machiato; Kafe e 

ftohtë; Oriz; Tapiokë dhe sago; Miell dhe prodhime të bëra nga drithërat; Bukë, prodhime 

brumi dhe ëmbëlsira; Akull për ngrënie; Sheqer, mjaltë, melase; Maja, pluhur për pjekje; 

Krip; Mustardë; Uthull; Salca (si mëlmesa); salca frutash; Mëlmesa; Akull; Pije çaji; Pije 

me bazë çaji; Pije me bazë çaji dhe pije me bazë uji; Pije me bazë çaji me aromë frutash; 

Pije jo alkoolike me aromë çaji; Pije të lehta me aromë kafeje; Pije jo alkoolike, të cilat 

përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji; Pije jo alkoolike, të cilat përmbajnë kafe ose ekstrakte 

kafeje; Pije të aromatizuara me bazë uji dhe pije me bazë çaji; Pije të aromatizuara me bazë 

çaji; Pije me bazë çaji dhe bazë uji; Pije jo alkoolike me komponentë kafeje ose aromë 

kafeje, pije jo alkoolike energjetike me komponentë kafeje ose aromë kafeje; Pije jo 

alkoolike, me aromë çaji; Pije të lehta me aromë kafeje   

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar; Pije jo alkoolike; pije nga frutat dhe lëngje frutash; 

Nektar;  Nektar frutash; Pije nga nektar frutash; Pije frutash dhe lëngje frutash.; Shurupe 

dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; Pije energjike; Limonadë; Pije jo alkoolike, 

veçanërisht me aromë frutash; Smoouthies; Pije aromatizuara me bazë uji; Pije me bazë uji; 

Lëngje nga kokosi; Ujë kokosi; Lëng domatesh; Pije jo alkoolike të bëra me fruta; 

Ekstrakte frutash jo alkoolike; Koncentrate nga lëngjet e frutave; Kokteje, jo alkoolike; Pije 

iso tonike;  musht; Aperitivë jo alkoolik; Pije jo alkoolike që përmbajnë lëng kokosi ose me 

lëng me aromë kokosi ose me aromë kokosi; Pije hire; Pije jo alkoolike me aromë frutash; 

Pije jo alkoolike që përmbajnë fruta ose ekstrakte frutash   

 

 

 

(111)  19082 

(151)  17/10/2016 

(181)  01/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/621 

(591)  Ngjyrë e bardhë dhe e zezë 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH          

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

 (740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

(540)   
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(511) 30   Çaj; Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; pije me bazë çaji   

32   Pije jo alkoolike; Pije jo alkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me aromë 

çaji.     

 

 

 

(111)  18951 

(151)  11/10/2016 

(181)  02/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/622 

(591)  e kaltërt, e kuqe, e zezë, e bardhë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Biskota, çokolata, ëmbelsira, pjekurina, pjekurina te embëla, torte, produkte te 

thekura, qullë bollguri, shuajtje nga drithërat, muesli, drithëra dhe ushqim me bazë nga 

drithërat.   
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(111)  18953 

(151)  11/10/2016 

(181)  04/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/627 

(591)  E bardha, e verdha, e kafta 

(732)  NHSH PRIZRENI Prizren Rr. Shen 

Flori Nr. 2, KS 

 (740)  Qazim Hasanaj Renoa Office           

Rr. UCK nr. 128 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim; konserva mishi, peshku, pemësh dhe 

perimesh; pije të përziera qumështi (me dominim të qumështit); desertë jogurti dhe ushqime 

të fermentuara perimesh   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenes, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të 

bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

gastarinave dhe pajisjeve të barit.   

 

 

(111)  18952 

(151)  11/10/2016 

(181)  04/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/628 

(732)  SHARP KABUSHIKI KAISHA  also 

trading as SHARP a corporation organized 

and existing under the laws of Japan, 

Manufactures and Merchants of, 22-22, 

Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, JP 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 8   Hekur elektrik për hekurosje me sipërfaqe të rrafshët;  hekur elektrik për 
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hekurosje me avull; shufër për dredhje flokësh; shufër për drejtimin e flokëve; stilizime të 

flokëve   

 

 

 

(111)  18994 

(151)  12/10/2016 

(181)  04/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/629 

(732)  1A Pharma GmbH  Keltenring 1-3 

82041 Oberhaching, DE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  1 A PHARMA 

 
 

 

 
 

 

(511) 5   Farmaceutike, preparatet veterinare dhe sanitare; substance diete të përshtatura për 

përdorim, ushqim për foshnja; fllaster, material për fashitje.   

 

 

 

(111)  19064 

(151)  17/10/2016 

(181)  04/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/630 

(300)  Z-2014-282  26/02/2014  RS 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Djathë i butë   

 

 

 

(111)  19000 

(151)  12/10/2016 

(181)  04/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/631 

(300)  302014025578.2  26/02/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  CHEESIMO 
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( 511 ) 29   Djathë i butë   

 

 

 

(111)  19081 

(151)  17/10/2016 

(181)  07/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/633 

(732)  The Procter & Gamble Company          

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati 

Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; preparatet për 

pastrim, kujdes dhe zbukurim të takëmeve dhe enëve; sapunë për përdorim shtëpiak; pluhur 

për larje; detergjent për larje; preparate për larje; agjensë tharës për enëlarëset; mënjanues 

të yndyrës   

 

 

 

(111)  19039 

(151)  13/10/2016 

(181)  08/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/634 

(591)  e kuqe, e verdhë, e kaltërt, e gjelbërt 

(732)  KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ          

Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi No: 

29 AVCILAR – İSTANBUL, TR 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu;  ushqim i përpunuar ne bazë të mishit. 

Vaj për ushqim. Pemë dhe perime te thara, konservuara, ngrira,ziera, tymosura ose te 

kriposura; polentë i përgaditur si ushqim   
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30   Brumëra, topëtha brumi të mbushura, prerje petash; ëmbëlsira dhe produkte 

bukëpjekësish me bazë mielli, dezerte me bazë mielli dhe çokolate; tharem, pluhur për 

pjekurina; miell, griz, nisheste për ushqim   

31   Produkte  bujqësore dhe hortikulture të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera; farëra; 

bimë; bimë kopshtarie të freskëta dhe të thara   

 

 

 

(111)  18969 

(151)  12/10/2016 

(181)  10/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/635 

(732)  Glaxo Group Limited 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, , UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  AJUCOVE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Përgatitje mjekësore dhe farmaceutike dhe substanca; vaksina   

 

 

 

(111)  19078 

(151)  17/10/2016 

(181)  10/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/636 

(732)  REISSER Schraubentechnik GmbH          

Fritz-Müller-Straße 10  74653 Ingelfingen 

Deutschland, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  REISSER 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; vida, 

rondele, gozhda,kunja metalik për bashkim, thumba pa kokë, bulona, kundërvidha, rozeta, 

kunja, unaza, rondele ndarëse, shufra tëfiletuara, nyje mbështjellëse, grepa, fiksues, thumb 

me kokë të kaltër, mbërthecka, bulona me vrima, kapakë dekorativë për vida; mbajtës 

magnetik, në veçanti për copëza; nyje lëvizëse, mbështetëse raftesh; pajisje për mobilje dhe 

dritare; mallrat e sipërpërmendura kryesisht prej metali; mallra prej metali të thjeshtë të 

përfshira në këtë klasë   

8   Veglat e dorës (që operohen me dorë); veglat e dorës që përdoren në përpunimin e 

metalit, drurit dhe plastikës dhe për konstruktimin e makinerive, aparateve dhe automjeteve 

si dhe për inxhinieri strukturore; copëza, kuti për çelësa   

9   Aparate dhe instrumente për peshim dhe matje; peshore.   

17   Materiale për mbyllje, unaza mbyllëse, mbyllës dhe profile mbyllëse, kapakë mbrojtës 

të berë nga plastika   

20   Kuti dhe qanta nga plastika për sete të instrumenteve; fiksues, unaza ndarëse, rondele 
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jo nga metali; kapakë mbulues dhe dekorativë jo nga metali për vida; ndarëse, veçanërisht 

për vida; amortizatorë për dyer, rafte dhe pjesët e tyre; pajisje për mobilje dhe dritare, jo 

prej metali; mallra nga plastika të përfshira në këtë klasë   

40   Trajtimin, përfundimin dhe galvanizimin e sipërfaqeve të metaleve   

 

 

 

(111)  19066 

(151)  17/10/2016 

(181)  10/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/637 

(591)  ngjyre trendafili; ngjyre e kuqe; e 

gjelbert- 

(732)  DEVOLLI GROUP sh.p.k. Zahir 

Pajaziti p.n., Pejë, KS 

 (740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Ujëra mineralë dhe të gazuar si dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupet dhe përgatitjet tjera për krijimin e pijeve freskuese   

35   Shërbime të marketingut, shitjes me pakice dhe shumice së ujërave për pije dhe  pijeve 

jo-alkoolike si dhe lëngjeve të frutave të të gjitha llojeve   

43   Shërbime të sigurimit shpërndarjes, kateringut, të pijeve jo-alkoolike dhe lëngjeve të 

frutave për bare restorante dhe ambiente të tjera zyrash, hotelerie, argëtimi   

 

 

 

(111)  18965 

(151)  12/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/638 

(591)  E kuqe , e verdhë , e bardhë, 

portokalli, kafe, e gjelbër 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

76 

 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks, tortilla 

dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks, tortilla dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me 

shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të 

pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).), përgatitjeve 

te bëra nga drithërat. Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  18962 

(151)  12/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/639 

(591)  E kuqe , e verdhë , e bardhë, 

portokalli, e gjelbër 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks, tortilla 

dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks, tortilla dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me 

shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të 

pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).), përgatitjeve 

te bëra nga drithërat. Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   
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(111)  18960 

(151)  12/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/640 

(591)  E kuqe , e verdhë , e bardhë, 

portokalli, kafe, e gjelbër 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks, tortilla 

dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).    

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks, tortilla dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me 

shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të 

pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).), përgatitjeve 

te bëra nga drithërat. Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  18983 

(151)  12/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/641 

(591)  E kuqe , e verdhë , e bardhë, 

portokalli, e gjelbër, e gjelbër e lehtë- 

(732)  Pestova sh.p.k.Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

78 

 

 

 

 
 

 

(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks, tortilla 

dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).    

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks, tortilla dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me 

shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të 

pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).), përgatitjeve 

te bëra nga drithërat. Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

(111)  18954 

(151)  11/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/642 

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

e gjelbër, e gjelbër e lehtë 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

           Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks, tortilla 
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dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).    

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks, tortilla dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me 

shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të 

pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).), përgatitjeve 

te bëra nga drithërat. Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  18977 

(151)  12/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/643 

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

gjelbër 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks, tortilla 

dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).    

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks, tortilla dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me 

shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të 

pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).), përgatitjeve 

te bëra nga drithërat. Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   
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(111)  18993 

(151)  12/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/644 

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

e gjelbër, e kaltër, kafe- 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks, tortilla 

dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).    

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks, tortilla dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me 

shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të 

pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin).), përgatitjeve 

te bëra nga drithërat. Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  19080 

(151)  17/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/645 

(732)  McDonald's Corporation A 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware One 

McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  McCHICKEN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, zëvendësues te kafes; mielli 

dhe përgatitjet e bëra nga drithërat, buka, biskotat, ëmbëlsirat, brumërat dhe ëmbëlsirat, 
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akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; piper, uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli   

 

 

 

(111)  18998 

(151)  12/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/646 

(300)  302014026672.5  07/03/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MILKY STIX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Artikuj ushqimor   

 

 

 

(111)  18997 

(151)  12/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/647 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FARYDAK 

 
 

 

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike, vaksinat, preparatet diagnostikuese për përdorim 

mjekësor.   

 

 

 

(111)  19079 

(151)  17/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/648 

(732)  “TODOR STEFANOV” ЕТ           

17th January” Str. No.53 BG-8800 Sliven , 

BG 

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

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

Prishtinë 

 

(540)  BROOKLIN 
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( 511 ) 3   Preparate zbardhuese dhe të tjera për perdorim në larjen e rrobave; pastrues; 

lustrues, preparate pastruese dhe gërryese; sapun; parfum, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për flokë; pastë dhëmbësh; preparate për pastrimin e ajrit; aromatizues [vajra 

esencial]; ujë aromatikë; shkopinjë aromatizues; balsam për përdorime tjera jo mjekësore; 

krem për zbardhjen e lëkurës; ngjyra kozmetike; dekorime kozmetike; vazelinë për 

përdorime kozmetike; preparate kozmetike për banjë; shpërlarës të gojës, jo për përdorime 

mjekësore; dyll depilues; dyll për këpuctarët; dyll lustrues; xhel për zbardhje dentare; xhel 

për masazhë jo për përdorime mjeksore; shkëlqyes buzësh; make-up; laps kozmetikë; sapun 

dezinfektues; deodorant për qenie njerëzore dhe kafshë; mjete për rregullimin e thonjëve; 

preparate për depilim; me ekstrakte lulesh [parfum]; parfum te lehte; preparate zbardhuese 

për kozmetikë; qerpik artificial; thonjë artificial; parfum nga petalet e luleve; komplet 

kozmetik; maskë për fytyrë; preparate kozmetike për dobësim; kozmetikë; preparate për 

valëzim të flokëve, pëlhurë e mbarsuar me detergjent për pastrim; faculeta letre me perberje 

nga losione kozmetike; pastrues për thonj; preparate parstruese; fletëza me aromatizues për 

gojë; preparate mbështetëse për kozmetikë; losione për kozmetikë; vajra për kozmetikë; 

vajra për parfume dhe aromatizues; dezinfektues për tualet; shkopinje me pambuk për 

kozmetike; parfume; gurë shtufi; pomade për kozmetikë; preparate kozmetike për ngjyrë 

nga dielli; deodorant; preparate për rreze dielli; llakë për flokë; qese me aromatizues të 

ndryshëm; shampon i thatë; ujë tualeti; buzëkuq   

8   Brisk xhepi; shufër për dredhje flokësh; pajisje për qethje personale [elektrike dhe jo-

elektrike]; briskë për prerjen e thonjëve [elektrike ose jo-elektrike]; pajisje për thonjë; brisk 

rroje; lime për thonjë; lime për thonjë; pajisje elektrike për rrojë; pajisje elektrike për 

largimin e qimeve; brisqe elektrike; tehe, elektrike ose jo-elektrike; rregullues qërpikësh   

21   Enë dhe kutia kuzhine si dhe shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (pos brushave të 

piktorëve); material për punimin e brushave; artikuj për destinime pastrimi; lesh çeliku; 

qelq i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar (pos qelqit i cili përdoret në ndërtimtari); 

qelqurina, porcelain dhe punime dheu të cilat nuk përfshihen në klasat tjera; apsorbues të 

tymit për qellima shtëpiake; shpërndarës të letrës së tualetit; shpërndarës të aerosolit, jo për 

destinime mjekësore; gota; lecka për pastrim; vazo; aparate me ujë për pastrim të dhëmbëve 

dhe gomave; krehër; paisje për hjekjen e shminkës [jo elektrike]; shpuza abrasive për 

grryerjen-pastrimin e lëkurës; kuti tualeti të mbushura; aparate dezoransësh për perdorim 

personal; materiale për polirim,[për shkëlqim];[pos pregatitjeve, letër dhe gurë]; enë 

kozmetike; pe për pastrimin e dhëmbëve; kutia; kuti për krehër; kuti drake; kuti sapuni; kuti 

metali, për shpërndarjen e faculetave të letrës; kuti nga qelqi; kontainera p kontainera për 

kuzhinë; kutia të çajit; lugë këpucësh; brusha për këpucë; mbajtës të sapunit; brusha për 

dhëmbë   

 

 

(111)  18946 

(151)  11/10/2016 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/650 

(732)  HAS GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Cihangir Mevkii, Petrol 

Ofisi Caddesi, Ambarlı Kavşağı, Avcılar – 

Istanbul, TR 

(540)         
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

 

 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë, tharm dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; 

majë per bukë, pluhur për pjekje ; kripë; mustardë; uthull, salca (sikur mëlmesa); mëlmesa; 

akull; misër i përpunuar; salcë e djegstë; akullore, akuj frutash për ngrënje.   

 

 

 

(111)  18989 

(151)  12/10/2016 

(181)  29/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/751 

(732)  Koch Agronomic Services, LLC 

Delaware Limited Liability Company         

4111 East 37th Street North, Wichita, Kansas 

67220, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  AGROTAIN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Plehrat; shtojca te plehrave; aditivët kimik të plehrave për inhibimin e ureas    

 

 

 

(111)  19119 

(151)  19/10/2016 

(181)  29/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/752 

(732)  ARES TRADING S.A. Zone 

Industrielle de I’Ouriettaz CH-1170 

Aubonne, CH 

 (740)  Xhemajl Krasniqi  Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  XUDACI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   preparate farmaceutike për përdorim tek njerëzit, substanca dietike të përshtatura 

për përdorim në medicinë    
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(111)  19116 

(151)  19/10/2016 

(181)  29/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/753 

(732)  BOLTON ALIMENTARI S.P.A.          

VIA EINAUDI 18/22 – I -22072 

CERMENATE (CO), IT 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  RIO MARE INSALATISSIME 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   tunë dhe produkte me bazë peshk tune; peshk i konzervuar; sallatë nga tuna dhe 

sallatë peshku; ushqim i gatshëm nga tuna; ushqim i gatshëm nga peshku; produkte të 

pregaditura nga perimet; produkte të pregaditura tuna dhe perimet; perime të konzervuara; 

vaj për ngrënje dhe yndyrë   

30   salcë; salcë për pasta; erëza me bazë tune; erëza me bazë peshku   

 

 

 

(111)  19115 

(151)  19/10/2016 

(181)  29/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/754 

(732)  NIKON CORPORATION 2-15-3, 

Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim 

dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për bebet; 

plotësues dietikë për njerëzit dhe kafshët; allçi, materiale për veshje; material për mbushje 

dhëmbësh, dyll dhëmbësh; dizinfektant; preparate për shkatërimin e paraziteve; 

fungicide, herbicide; Agjentë farmaceutik që ndikojnë në organet e shqisave; Agjentë për 

përdorim oftalmik; Preparate diagnostikuese; Agjentë kontrasti me rreze X; Reagentë 

diagnostikues; Mjete diagnostikuese për kultura bakteriologjike; Preparate biologjike për 

qëllime mjekësore; Serum antitoksik; Preparate biologjike të përziera; Vaksina; Agjentë 

hemotoropik; Antikoagulantë; Zëvendësues të gjakut; Plazma të gjakut; Hemostatikë; 

Agjentë të aktivizuar të funksionit qelizor; Preparate klorofil për qëllime mjekësore; 

Preparate ngjyruese për qëllime mjekësore; Preparate diagnostikuese për qëllime 

mjekësore; Barna për qëllime mjekësore; Ilaҫe për qëllime të njeriut; Ilaҫe për qëllime 

veterinare; Ilaҫe për qëllime dentare; Preparate farmaceutike; Letër reagente për qëllime 

mjekësore ose veterinare; Agjentë dhe substanca diagnostikuese për qëllime mjekësore; 

Preparate diagnostikuese për testimin e gjakut; Preparate diagnostikuese In vitro; Preparate 
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dhe reagentë diangostikues In vitro; Fumigantë (vetëm për qëllime bujqësore); Fungicide 

(vetëm për qëllime bujqësore); Rodenticide (vetëm për qëllime bujqësore); Insekticide 

(vetëm për qëllime bujqësore); Herbicide (barmbytëse); Ilaҫe kundër insekteve (vetëm për 

qëllime bujqësore); Antiseptikë (vetëm për qëllime bujqësore); Letër e lagur me vaj për 

qëllime mjekësore; Maska sanitare; Kapsula mbështjellëse për doza mjekësore; Garzë për 

veshje; Kapsula bosh për produkte farmaceutike; Veshje mbrojtëse për mbulimin e syrit për 

qëllime mjekësore; Fasho për veshët; Fasho menstruacionesh; Tamponë mentstruacionesh; 

Shami sanitare; Mbathje veshje sanitare; Pambuk absorbues; Leukoplaste; Fasho për 

veshje; Fasho likuide; Shtresa për kujdesje për gjoksin; Materiale dentare; Pelena (pelena); 

Mbajtëse pelenash  (mbajtëse pelenash); Letër kapjeje fluturues; Letër kundër insekteve; 

Qumësht pluhur për bebe; Plotësues dietikë për njerëzit; Pije dietike të përshtatura për 

qëllime mjekësore; Ushqim dietik i përshtatur për qëllime mjekësore; Pije për bebe; 

Ushqim për bebe; Plotësues dietikë për kafshët; Spermë për inseminimin artificial   

10   Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificial; artikuj otopedikë, materiale per qëpjen e plagëve; Aparatura 

diagnostikuese për qëllime mjekësore; Aparate dëgjimi për të shurdhër; Sy artificial; Lente 

(proteza intraokulare) per implementim kirurgjikal; Optalmoskopë; Gastroskopë; Aparatura 

me presion për matjen e gjakut arterial; Mbrojtës dëgjimi; Aparatura dhe instrumenta 

mjekësore; Aparatura testuese për qëllime mjekësore; Aparatura rëntgen për qëllime 

mjekësore; Rrezet rëntgen (pajisje mbrojtëse kundër tyre -), për qëllime mjekësore; 

Aparatura për trajtimin e mungesës së dëgjimit; Aparatura për testimin e gjakut; Aparatura 

dhe instrumenta dentale; Biberona për bebe; kape për bebe; Çantë me akull në formë jastiku 

(për qëllime mjekësore); Fasho trekëndore; Fasho mbështetëse; Korda kirurgjikale; Kupa 

ushqyese (për qëllime mjekësore); Tubtha thithës (për qëllime mjekësore); Thitha; Çanta 

me akull mjekësore; Mbajtëse çante akulli mjekësore; Shishe ushyese për bebe; Shishe 

ushqyese për infermiere; Tampon pambuku për përdorim mjekësor; Mbrojtëse për gishta 

[për qëllime mjekësore]; Mbrojtësa, jo kimik; Membrana timpanike artificial; Proteza ose 

materiale për mbushje [jo për përdorim dental]; Tapa veshës për të fjetur; Tapa veshës të 

papërshkrueshëm nga zhurma; Aparatura masazhi estetike për qëllime industrial; Aparatura 

dhe instrumenta mjekësore [të tjera përveç karrocave që ndihmojnë për ecje, patericave]; 

Karroca që ndihmojnë për ecj [për qëllime mjekësore]; Paterica; Aparatura masazhi 

elektrike për qëllime shtëpiake; Dorashka për qëllime mjekësore; Uturak [për qëllime 

mjekësore]; Uturak të veshur; Shkopinj për pastimin e veshëve.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; Shërbime të shitjes 

me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për kamera, lente, pajisje optike dhe 

aksesorë; Shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë për kamera, lente, pajisje optike dhe 

aksesorë, dhe mallrat e lidhura me to në fushën e pajisjeve elektronike dhe argëtuese, të 

ofruara nëpërmjet Internet-it dhe rrjeteve të tjera të komunikimit kompjuterik dhe 

elektronik; Shërbime të ofrimit të një faqeje interneti (website) që shfaq përmbajtje 

multimediale duke paraqitur informacion në lidhje me produktet, shërbimet, dhe eventet në 

fushën e pajisjeve elektronike të gjitha për transaksione dhe qëllime biznesi dhe tregtare; 

Shërbime të administrimit të ҫështjeve të biznesit të dyqaneve të shitjes me pakicë; 

Shërbime të kompjuterizuara të mbledhjes së të dhënave në pikën e shitjes për shitësit me 

pakicë; Shërbime të menaxhimit të një ndërrmarrje të shitjes me pakicë për të tjerë; 

Shërbime elektronike të blerjes me pakicë të lidhura me kamera, lente, pajisje optike dhe 

aksesorë; Shërbime të shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e pajisjeve elektronike; 
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Administrim biznesi; Shërbime të kompjuterizuara të përpunimit të informacionit të 

biznesit; Shërbime të përpunimit të të dhënave; Shërbime të përpunimit të të dhënave për 

biznese; Shërbime të përpunimit të të dhënave për mbledhjen e të dhënave për qëllime 

biznesi; Shërbime të informacionit në lidhje me përpunimin e të dhënave; Sherbime On-line 

të përpunimit të të dhënave; Shërbime kontabiliteti; Reklamim; Shërbime të agjensive 

reklamuese; Shërbime reklamuese nëpërmjet porosisë me postë; Shërbime auditimi; 

Shërbime të dërgimit të faturave; Shërbime të mbajtjes së llogarive; Shërbime të 

vlerësimeve të biznesit; Shërbime të informacionit të biznesit; Shërbime të kërkimeve të 

biznesit; Shërbime të hetimeve të biznesit; Shërbime të menaxhimit dhe organizmit të 

këshillimit të biznesit; Shërbime të asistencës së menaxhimit të biznesit;  Shërbime te 

menaxhimit të biznesit të artistëve përformues; Shërbime të studimit të biznesit; Shërbime 

të agjensive të informacionit tregtar; Shërbime të asistencës të menaxhimit tregtar ose 

industrial; Shërbime të përpilimit të informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

Shërbime të analizës së kostos së ҫmimit; Shërbime të demonstrimit të mallrave; Shërbime 

të reklamimit të postës së drejtpërdrejtë; Shërbime të shpërndarjes të materialit të 

reklamave; Shërbime të shpërndarjes së modeleve; Shërbime të riprodhimit të dokumentit; 

Shërbime të studimit të tregut; Shërbime të shqyrtimit të tregut; Shërbime të modelimit për 

reklamim ose promovim të shitjeve; Shërbime të dhenies me qera të makinerive dhe 

pajisjeve të zyrës; Shërbime të votimit të opinionit; Shërbime të organizimit të ekspozitave 

për qëllime tregtare ose reklamuese; Shërbime të organizimit të panaireve të tregtisë për 

qëllime tregtare ose reklamuese; Shërbime të reklamimit në natyrë; Shërbime të përgatitjes 

së listës së pagave; Shërbime të reklamimit në natyrë; Shërbime të përgatitjes së listës së 

pagave; Shërbime të këshillimit për menaxhimin e personelit; Shërbime të rekrutimit të 

personelit;Shërbime të fotokopjes; Shërbime të ofrimit të informacionit statistikor të 

biznesit mbi kamera dhe aksesorë; Shërbime të marrëdhënieve me publikun;Shërbime të 

publikimit të teksteve publicitare; Shërbime të publicitetit; Shërbime të agjensive të 

publicitetit; Shërbime të përgatitjes të kolonave publicitare; Shërbime të dhenies me qera të 

materialit të publicitetit;Shërbime të reklamimit radio; Shërbime të tregtisë radio; Shërbime 

të zhvendosjes për biznese; Shërbime të dhenies me qera të hapësirës reklamuese; Shërbime 

sekretariale; Shërbime për veshjen e vitrinave të dyqaneve; Shërbime të informacionit 

statistikor të biznesit mbi shitjet e mallrave të reja; Shërbime të sistemimit të informacionit 

në bazat e të dhënave kompjuterike; Shërbime të përgatitjes së taksave; Shërbime të 

reklamimit televiziv;  Shërbime të tregtisë televizive; Shërbime transkriptimi;Shërbime 

shtypjeje; Shërbime për përditësimin e materialit reklamues; Shërbime për procesimin e 

fjalëve; Shërbime për proçesimin e të dhënave të automatizuara; Shërbime për proçesimin e 

të dhënave kompjuterike; Shërbime për proçesimin e të dhënave të 

kompjuterizuara;Shërbime për verifikimine të dhënave të proçesuara; Shërbime për 

procesimin e te dhënave elektronike; Shërbime për procesimin e te dhënave nga një 

kompjuter; Shërbime për kërkimin e dosjeve në kompjuter për të tjerë, në veçanti të 

artikujve të rinj; Shërbime këshillimore, konsulence dhe informimi në këtë klasë per të 

gjitha shërbimet e përmendura më sipër; Shërbime reklamimi dhe publiciteti; Shërbime 

promovimi për mallrat dhe shërbime për të tjerë nëpermjet lëshimit të vulave të tregëtimit; 

Shërbime analizimi të menaxhimit të biznesit ose konsulencë biznesi; Shërbime ofrimi që 

lidhet me shitjet komerciale; Shërbime biznesi për menaxhimin e hoteleve; Shërbime 

përgatitje, auditimi ose çertifikimi për situatat financiare; Shërbime agjensie punësimi; 

Shërbime për shtije në ankand; Shërbime agjensie import-eksporti; Shërbime për 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

87 

 

 

rregullimin e abonimeve të gazetave; Shërbime stenografi; Shërbime për funksionet e zyrës, 

konkretisht depozitimi, ne veçanti i dokumentave ose kasetave magentike; Ofrimi i 

asistencës tek të tjerë në operimin e aparaturave të proçesimit të të dhënave konkretisht, 

komjutera, makina shkrimi, makina teleteksi dhe makina zyre të tjera të ngjashme; 

Sherbime recepsioni për vizitorët në godina; Shërbime për dhënien me qira të makinave të 

shkrimit, fotokopjeve dhe përpunuesve të fjalëve; Ofrimi i informacionit për punësim; 

Ofrimi i informacionit në artikujt e gazetave; Shërbime të dhënies me qira të makinave 

shitëse; Shërbime për shitje me pakicë ose shërbime për shitje me shumicë për një 

shumëllojshmëri mallrash në secilën prej fushave të veshjeve, ushqimeve dhe pijeve, dhe 

artikujve shtëpiakë, të gjitha mallrat të marra sëbashku; Shërbimet e departmentit të dyqanit 

të shitjeve me pakicë të lidhur me shitjen e rrobave, ushqimeve dhe pijeve dhe artikujve 

shtëpiakë; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për pëlhurat e 

ëndura dhe mbulesat e krevatit; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me 

shumicë për rroba; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për 

veshje per këmbë [të tjera përveç veshjeve për këmbë të veçanta për sporte]; Shërbime të 

shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për çanta dhe kuleta; Shërbime të 

shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë  për artikuj personalë; Shërbime të 

shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për ushqime dhe pije; Shërbime të 

shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për liker [pije alkoolike]; Shërbime të 

shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për mish; Shërbime të shitjes me 

pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë per ushqime deti; Shërbime të shitjes me pakicë 

ose shërbime të shitjes me shumicë për fruta dhe perime; Shërbime të shitjes me pakicë ose 

shërbime të shitjes me shumicë për ëmbëlsira, bukë dhe simite; Shërbime të shitjes me 

pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për oriz dhe drithëra; Shërbime të shitjes me 

pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për qumësht; Shërbime të shitjes me pakicë ose 

shërbime të shitjes me shumicë për pije të gazuara [pije freskuese] dhe pije me lëngje 

frutash jo alkoolike; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për 

çaj, kafe dhe kakao; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për 

ushqime të përpunuara; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë 

për automobile; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për mjete 

motorike me dy rrota; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për 

biçikleta; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për mobilim; 

Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për bashkues 

zdrukthtarie; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për tatami 

mats; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për pajisje rituali; 

Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për aparatura dhe 

makineri elektrike; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për 

mjete pune dore me the ose me majë, mjete pune dore, hardware; Shërbime të shitjes me 

pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për pajisje kuzhine, pajisje pastruese dhe vegla 

për larje; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për preparate 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe pajisje mjeksore; Shërbime të shitjes me pakicë 

ose shërbime të shitjes me shumicë për kozmetik, tualet, pasta dhëmbësh, sapunë dhe 

detergjent; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për  

makineri,orendi dhe pajisje agrokulturale; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të 

shitjes me shumicë për lule [naturale] dhe pemë; Shërbime të shitjes me pakicë ose 

shërbime të shitjes me shumicë për karburant; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime 
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të shitjes me shumicë për material të shtypura; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime 

të shitjes me shumicë për letra dhe makina shkrimi; Shërbime të shitjes me pakicë ose 

shërbime të shitjes me shumicë për mallra sportive; Shërbime të shitjes me pakicë ose 

shërbime të shitjes me shumicë për lodra, kukulla, makineri lojrash, dhe aparatura; 

Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për instrumenta muzikore 

dhe regjistruese; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për 

makineri dhe aparatura fotografike dhe pajisje fotografike; Shërbime të shitjes me pakicë 

ose shërbime të shitjes me shumicë për ora muri, ora dore dhe gjyslyk [syze dhe size dielli]; 

Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për duhan dhe artikuj për 

duhanpirës; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për për 

material ndërtimi; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për 

gurë gjysëm të të çmuar të perpunuar dhe imitimet e tyre; 

Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për kafshë; Vënia në 

dispozicion, për përfitimine të tjerëve, e një shumëllojshmërie mallrash, duke u mundësuar 

klientëve për të parë në menyrë të përshtatshme dhe të blejnë ato mallra nga një 

departament i dyqanit ose nga nje faqe Interneti; Shërbime menaxhimi të dosjeve të 

informimit të lidhura me mënyrën e jetesës, reklamimin, faqet e tjera të Internetit, njohja e 

miqve ne faqe Internet, shpërndaraje fotove, dhe transmetimi i të dhënave të imazheve për 

ofrimin e një rrjeti social; Shërbime administrimi dhe menaxhimi të bëra në nje rrejt 

kompjuteri global për shperndarjen e përmbajtjes së biznesit të lidhura me mënyrën e 

përditshme të jetesës, reklamimin, faqe Interneti të tjera, njohja e miqve në faqe Interneti, 

shpërndarja e fotove, dhe transmetimi i të dhënave të imazheve për ofrimin e një rrjeti 

social; Shërbime reklamuese në Internet;  

Shërbime planifikimi për biznese për promovimin e shitjes së mallrave dhe shërbimeve të 

një pale tjetër të ofruar në Internet; Shërbime meditimi midis përdoruesit dhe shoqërisë 

zhvilluese/printuese për të koordinuar porosinë dhe përpunimin e fotove dhe imazhve 

dixhitale; Shërbime të ofrimit të mjeteve për reklama; Shërbime për ofrimin e informacionit 

në shitjen e  mallrave te lidhura me fotografinë dhe mallra të tjera; Shërbime E-commerce 

që lidhen me shërbime fotografike; Shërbime të ruajtjes së të dhënave të imazheve, të githa 

shërbimet e përmendura më sipër sigurohen në fushën e shërbimeve fotografike on-line   

44   Sherbime mjkësore; Sherbime veterinare; Kujdes higjenik dhe mjekësor për njërëz ose 

kafshë; Shërbime agrikulture, hortikulture dhe pylltarie; Ofrimi i informacionit dental; 

Ofrimi i informacionit oftalmoskopik; Ofrimi i të dhënave në formë imazhesh mjekësore; 

Dhënia me qira e makinerive dhe aparaturave industriale për zbukurim estetik; Dhënia me 

qira e vaskës së konsumit me ultratinguj për size; Shërbime optike; Sallone bukurie; 

Dyqane për prerjen e flokëve për meshkuj (Berberanë); Ofrimi i vaskave për shtëpi; 

Mbjellës peme për kopsht; Shërbime mirëmbajtje për kopsht ose lule; Shërbime për 

perhapjen e plehut; Sherbime shfarrosëse për bimët e padëshiruara; Shërbime asgjesimi për 

parazitë [për agrikulturë, hortikulturë ose pylltari]; Shërbime masazhi dhe masazhi shiatsu 

teraupetik; Shërbime kiropraktike (të çrregullimeve muskulare); Shërbime moksibustine 

(trajtim kinez me bimën moksa); Shërbime trajtimi për kyçe të ndrydhur, ndrydhje, fraktura 

kockash ose të ngjashme [Judo-seifuku]; shërbime fizioterapie; Akupunkturë; Shërbime 

mjekësore; Shërbime për ofrimin e informacionit mjekësor; Shërbime për ekzaminimin 

fizik; Shërbime stomatologjie; Shërbime për përgatitjen dhe shpërndarjen e 

medikamenteve; Shërbime dietike dhe drejtimi ushqimor; Shërbime te mbarështimit të 

kafshëve; Shërbime veterinare; Shërbime kujdestarie për kafshë; Shërbime për kujdes 
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shëndetësor; Shërbime për dhënie më qira të vazove dhe bimëve; Shërbime për dhënien me 

qira të pajisjeve bujqësore; 

Shërbime për dhënien me qira të aparaturave dhe instrumentave; Shërbime për dhënien me 

qira të pajisjeve dhe instrumentave të peshkimit; Shërbime për dhënien me qira të 

aparaturave dhe instrumentave për përdorim në sallone bukurie ose berberhanë; Shërbime 

për dhënie me qira të korresve të barit. 

 

   

 

 

(111)  19104 

(151)  18/10/2016 

(181)  31/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/759 

(732)  BAXTER INTERNATIONAL INC.          

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 

60015, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  EXTRANEAL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Tretësirë për dializë   

 

 

 

(111)  19102 

(151)  18/10/2016 

(181)  31/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/760 

(732)  BAXTER  INTERNATIONAL  INC.           

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 

60015, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  DIANEAL 

 
 

 

 
 

 

(511) 5   Peritoneal tretësirë për dializë.   

 

 

 

(111)  19100 

(151)  18/10/2016 

(181)  31/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/761 

(732)  BAXTER INTERNATIONAL INC.          

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 

60015, US 

 (740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

(540)  NUTRINEAL 
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( 511 ) 5   Peritoneal tretësirë për dializë   

 

 

 

(111)  19096 

(151)  18/10/2016 

(181)  31/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/762 

(732)  BAXTER INTERNATIONAL INC.          

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 

60015, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  PHYSIONEAL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Peritoneal tretësirë për dializë   

 

 

 

(111)  19094 

(151)  18/10/2016 

(181)  31/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/763 

(732)  BAXTER INTERNATIONAL INC.          

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 

60015, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  TWIN BAG 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 10   Sistem dialize peritoneal me shkëputje të integruar që ka një kapak, mbyllës, 

tuba he një konteiner   

 

 

(111)  19093 

(151)  18/10/2016 

(181)  01/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/767 

(300)  86/183,546  04/02/2014  US 

(732)  Wikimedia Foundation, Inc. 

(non-profit Florida corporation) 149 New 

Montgomery Street, 3rd Floor San Francisco, 

California 94105, US 

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

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

Prishtinë 

 

(540)   
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( 511 ) 9   Publikime të cilat shkarkohen nga interneti (dounlodohen), kryesisht , e-libra 

(libra elektronik) në formë (në natyrë) të teksteve, manualeve, dhe instrukcioneve mediale 

për të tjerët   

16   Publikime të printuara, kryesisht libra dhe manuale lidhur me enciklopedine on line (të 

drejtperdrejtë).   

18   Çanta për të gjitha destinimet.   

25   Veshje, do të thotë, xhaketa, duksa, T- ndërresa.   

35   Managjment kompjuterik fajlash (dosjesh).    

36   Sherbime ngritje fondesh humanitare; sherbime humanitare, do të thotë grumbullim, 

zhvillim dhe shpërndarje (përhapje) të përmbajtjeve edukative të liruara nga licensat ose në 

domenin publik; sherbime ngritje fondesh për përkrahje të njohurive të lira (pa pagese) dhe 

shpërndarja e përmabajtjeve edukative; ofrimi i granteve për përhapjen dhe promovimin e 

njohurisë së lirë (pa pagesë) dhe përmbajtjes edukative   

38   Transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve nëpërmjet Internetit dhe bazave 

tjera të të dhënave; trasnmetimi elektronik i tekstit dhe multimedia; sherbime 

telekomunikuese, kryesisht, sigurimi on-line i buletineve elektronike të bordeve dhe 

sherbime mesazhesh për dergim  të mesazheve te shfrytëzuesit për sa u përket artikujve të 

enciklopedive dhe administrimin e projekteve enciklopedike; transmetimi i informatave 

bazuar në sherbime me qasje on-line (drejtpersedrejti) nëpërmjet referencës vizuale, 

kryesisht, QR kodi (Kodi me pergjigje të shpejt) ose ndonje kod tjetër vizual, nëpërmjet 

kompjuterit ose paimeve mobile komunikuese ose çfarëdo kombinimi të tyre ngjashëm, me 

qellim të shpërndarjes, distribuimit dhe ofrimit të informatave historike, edukative dhe 

informime bazike   

41   Ofrimi i enciklopedive multilinguale të krijuara në menyrë bashkëpunuese dhe të 

mirëmbajtur drejtpërsedrejti (on-line); ofrimi i publikimeve për shfrytëzimin dhe  

kontribuimin në një enciklopedi on-line (të drejtpërdejtë); sherbime edukimi, kryesisht, 

konferenca dhe puntori (workshop) për enciklopeditë on-line (drejtpërdrejtë); ofrimi i web-

sajteve të cilat u mundësojnë shfrytëzuesve të shohin, të diskutojnë, të shkruajnë, të 

editojnë, të kontibuojnë në të, dhe të mirëmbajnë një enciklopedi on-line (të drejtpërdrejtë); 

arranzhimi dhe përcjellja e garave dhe programeve nxitëse për shpërblime   

42   Ofrimi i websajtava me veti të teknologjisë e cila mundëson shfrytëzimin e burimeve të 

jashtëme (open source teknologji) e cila u mundëson shfytëzuesve të shohin, të diskutojnë, 

të shkruajnë, të editojnë, të kontribuojnë në, dhe administrimin e një enciklopedie on-line 

(të rdrejtpërdrejtë); sherbime kompjuterike, kryesisht, mirëmbajtjen e eciklopedisë online   

 

 

 

(111)  19091 

(151)  18/10/2016 

(181)  01/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/768 

(732)  HENKEL AG & Co. KGaA          

Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

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

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

(540)  POWER- AKTIV 
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Prishtinë 

 
 

( 511 ) 3   Preparate për zbardhim dhe supstanca tjera për perdorim në lavanteri, detergjente 

për perdorim në lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje (abraziona), 

agensa për pastrim të metaleve, fletëza të metaleve të pa emajluara, drurit, tapës, porcelanit, 

keramikës, qelqit, plastikës, lëkurës dhe tekstileve; hjekës të njollave (spot-removers); 

sapun jo për perdorim personal, parfumeri, vajra eterike, të gjitha produktet e përmendura 

me lartë, pos detregjenteve për larjen e enëve, detergjente për larjen e enëve, dhe 

freskuesve të ajrit dhe dezodorantëve të cilët nuk përdoren në tualet dhe guaca tualeti   

 

 

 

(111)  19088 

(151)  18/10/2016 

(181)  04/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/769 

(732)  EHRMANN AG Oberschönegg im 

Allgäu Hauptstrasse 19 87770 Oberschönegg 

, DE 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  Ehrmann Robby 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   qumësht dhe produkte qumështi, duke përfshirë produkte nga qumështi i 

thartuar (kosi), produkte nga jogurti, produkte nga kefiri, produkte nga dhalla, krem 

produkte, produkte nga kumështi për nevojat ushqyese, pije të prodhuara kryesisht nga 

qumështi dhe produktet e qumështit, produkte qumështi që përmbajnë fruta, produkte 

qumështi natyral të fermentuar ose aromatizuar, ferment qumështi (ku dominon qumështi), 

produkte qumështi të thara për përdorim ushqimor, produkte nga kosi,produkte nga 

qumështi gjysmë të skremuar, ajkë e thartë, gjalpë, djath; vaj për ngrënje; dezert dhe zamër, 

e cila kryesisht përmban qumësht dhe/ose jogurt dhe/ose produkte keme dhe/ose qumështi, 

gjithashtu duke përdorur nishesten si lëndë lidhëse; i gjithë produkti i cekur si shtesë me 

fruta, perime, bimë, erëza, drithëra, lëngje dhe ekstrakte nga aditivët e cekur dhe aroma; të 

gjitha produktet e cekura të mbaruara nga prodhimet e freskëta ose të konzervuara të 

ushqimit të gatshëm   

30   puding, puding si ushqim; desert dhe zamër kryesisht i pëbërë nga preparatet me 

drithra, si dhe me shtesat krem, qumësht, kos, jogurt, fruta, lëngje dhe ekstrakte nga aditivë 

e cekur dhe aroma, produktet e cekura të cilat gjithashtu shfrytëzojnë agens nga nishestja si 

lidhës; produktet e cekura të krijuara nga prodhimet e freskëta ose të konzervuara të 

produkteve të gatshme; akull për ngrënje; akull për ngrënje i cili kryesisht përmban jogurt, 

akullore, sherbet (akull), jogurt i ngrirë (akull si desert), akull i aromatizuar; salca të cilat 

përdoren për sallata   

32   pije nga kumështi; pije jo alkoolike me përbërje të ulët fermentim qumështi; pije jo 

alkoolike; preparate për mbarimin e pijeve   
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(111)  19087 

(151)  18/10/2016 

(181)  04/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/770 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.          

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seul, 135-723, KR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma automobilash, goma bicikletash; zorrë (pneumatik) për goma të 

bicikletave, mbulesa për goma, goma për motocikleta, copa ngjitëse për riparimin e gomave 

të brendëshme, goma të brendshme për bicikleta, goma të brendshme për motocikleta; 

goma të brendshme për goma pneumatike, goma të brendshme për rrota të automjeteve, 

goma të brendhsme për goma të automjeteve; rrjeta bagazhi për automjete; goma 

pneumatike; pjesë për riparim të të gomave të brendshme; tambura të rrotave (bandasha) 

për rrota; mbulesa shale për bicikleta, mbulesa shale për motocikleta; rripa sigurie për ulëse 

të atuomjeteve; copa- segmente frenash (gurtne) për automjete; amortizator për automjete; 

bartës të skive për vetura; thumba për goma, gozhda me kokë për goma; goma për rrota 

automjetesh; goma, goma masive të rrotave të automjeteve; siperfaqe gome me gurra 

(kanale) për mveshje të gomave, siperfaqe gome me gurra për automjete [rrypa rrotullues], 

siperfaqe gome me gurra për automjete [tipe të trakorëve]; goma pa tubacione të brendshme 

për bicikleta, goma pa tubacione të brendshme për motocikleta; ventila për goma të 

automjeteve; goma të rrotave të automjeteve   

 

 

 

(111)  19086 

(151)  18/10/2016 

(181)  04/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/771 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.          

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seul, 135-723, KR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma automobilash, goma bicikletash; zorrë (pneumatik) për goma të 

bicikletave, mbulesa për goma, goma për motocikleta, copa ngjitëse për riparimin e gomave 

të brendëshme, goma të brendshme për bicikleta, goma të brendshme për motocikleta; 

goma të brendshme për goma pneumatike, goma të brendshme për rrota të automjeteve, 
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goma të brendhsme për goma të automjeteve; rrjeta bagazhi për automjete; goma 

pneumatike; pjesë për riparim të të gomave të brendshme; tambura të rrotave (bandasha) 

për rrota; mbulesa shale për bicikleta, mbulesa shale për motocikleta; rripa sigurie për ulëse 

të atuomjeteve; copa- segmente frenash (gurtne) për automjete; amortizator për automjete; 

bartës të skive për vetura; thumba për goma, gozhda me kokë për goma; goma për rrota 

automjetesh; goma, goma masive të rrotave të automjeteve; siperfaqe gome me gurra 

(kanale) për mveshje të gomave, siperfaqe gome me gurra për automjete [rrypa rrotullues], 

siperfaqe gome me gurra për automjete [tipe të trakorëve]; goma pa tubacione të brendshme 

për bicikleta, goma pa tubacione të brendshme për motocikleta; ventila për goma të 

automjeteve; goma të rrotave të automjeteve   

 

 

 

(111)  19053 

(151)  14/10/2016 

(181)  04/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/772 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.          

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seul, 135-723, KR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma automobilash, goma bicikletash; zorrë (pneumatik) për goma të 

bicikletave, mbulesa për goma, goma për motocikleta, copa ngjitëse për riparimin e gomave 

të brendëshme, goma të brendshme për bicikleta, goma të brendshme për motocikleta; 

goma të brendshme për goma pneumatike, goma të brendshme për rrota të automjeteve, 

goma të brendhsme për goma të automjeteve; rrjeta bagazhi për automjete; goma 

pneumatike; pjesë për riparim të të gomave të brendshme; tambura të rrotave (bandasha) 

për rrota; mbulesa shale për bicikleta, mbulesa shale për motocikleta; rripa sigurie për ulëse 

të atuomjeteve; copa- segmente frenash (gurtne) për automjete; amortizator për automjete; 

bartës të skive për vetura; thumba për goma, gozhda me kokë për goma; goma për rrota 

automjetesh; goma, goma masive të rrotave të automjeteve; siperfaqe gome me gurra 

(kanale) për mveshje të gomave, siperfaqe gome me gurra për automjete [rrypa rrotullues], 

siperfaqe gome me gurra për automjete [tipe të trakorëve]; goma pa tubacione të brendshme 

për bicikleta, goma pa tubacione të brendshme për motocikleta; ventila për goma të 

automjeteve; goma të rrotave të automjeteve   
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(111)  19051 

(151)  14/10/2016 

(181)  04/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/773 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.          

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seul, 135-723, KR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma automobilash, goma bicikletash; zorrë (pneumatik) për goma të 

bicikletave, mbulesa për goma, goma për motocikleta, copa ngjitëse për riparimin e gomave 

të brendëshme, goma të brendshme për bicikleta, goma të brendshme për motocikleta; 

goma të brendshme për goma pneumatike, goma të brendshme për rrota të automjeteve, 

goma të brendhsme për goma të automjeteve; rrjeta bagazhi për automjete; goma 

pneumatike; pjesë për riparim të të gomave të brendshme; tambura të rrotave (bandasha) 

për rrota; mbulesa shale për bicikleta, mbulesa shale për motocikleta; rripa sigurie për ulëse 

të atuomjeteve; copa- segmente frenash (gurtne) për automjete; amortizator për automjete; 

bartës të skive për vetura; thumba për goma, gozhda me kokë për goma; goma për rrota 

automjetesh; goma, goma masive të rrotave të automjeteve; siperfaqe gome me gurra 

(kanale) për mveshje të gomave, siperfaqe gome me gurra për automjete [rrypa rrotullues], 

siperfaqe gome me gurra për automjete [tipe të trakorëve]; goma pa tubacione të brendshme 

për bicikleta, goma pa tubacione të brendshme për motocikleta; ventila për goma të 

automjeteve; goma të rrotave të automjeteve   

 

 

(111)  19050 

(151)  14/10/2016 

(181)  04/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/774 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.          

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seul, 135-723, KR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma automobilash, goma bicikletash; zorrë (pneumatik) për goma të 

bicikletave, mbulesa për goma, goma për motocikleta, copa ngjitëse për riparimin e gomave 

të brendëshme, goma të brendshme për bicikleta, goma të brendshme për motocikleta; 

goma të brendshme për goma pneumatike, goma të brendshme për rrota të automjeteve, 

goma të brendhsme për goma të automjeteve; rrjeta bagazhi për automjete; goma 

pneumatike; pjesë për riparim të të gomave të brendshme; tambura të rrotave (bandasha) 

për rrota; mbulesa shale për bicikleta, mbulesa shale për motocikleta; rripa sigurie për ulëse 
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të atuomjeteve; copa- segmente frenash (gurtne) për automjete; amortizator për automjete; 

bartës të skive për vetura; thumba për goma, gozhda me kokë për goma; goma për rrota 

automjetesh; goma, goma masive të rrotave të automjeteve; siperfaqe gome me gurra 

(kanale) për mveshje të gomave, siperfaqe gome me gurra për automjete [rrypa rrotullues], 

siperfaqe gome me gurra për automjete [tipe të trakorëve]; goma pa tubacione të brendshme 

për bicikleta, goma pa tubacione të brendshme për motocikleta; ventila për goma të 

automjeteve; goma të rrotave të automjeteve   

 

 

 

(111)  19049 

(151)  13/10/2016 

(181)  05/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/776 

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

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Biskota, qokollada, ëmbëlsira, torte, patispanjë, produkte thekre, akullore, 

desert, akull për ngrënje       

 

 

 

(111)  19047 

(151)  13/10/2016 

(181)  06/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/777 

(300)  012616165  20/02/2014  OH 

(732)  Alois Edler  St. Pankraz 108 

4572 St. Pankraz Österreich, AT 

 (740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 17   Materiale izoluese; fletë izolimi; material izolues; pëlhura izoluese; suva 

izolues; mbushëse izoluese; material izolues të prodhuara nga plastika; fletë izolimi; 

material izolues të prodhuar nga plastika; izolues dhe materiale izoluese për ndërtim; veshje 

izoluese nga plastika; material izolues për izolim në ndërtimtari; ngjyra izoluese   

19   Materiale të ndërtimit (jo metalike), vecanërisht panele ndërtimi me tipare izoluese dhe 

mbushje kufizuese me tipare te mbytjes se zhurmes (izolimit te zerit).    
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37   Izolim të ndërtimeve; izolim të ndërtimeve; instalim të materialeve izoluese; shërbime 

të izolimit   

 

 

 

(111)  19045 

(151)  13/10/2016 

(181)  08/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/778 

(732)  Intel Corporation 2200 Mission 

College Boulevard Santa Clara, California, 

95052‐ 8119, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  INTEL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 45   “Shërbimet e sigurimit; shërbimet e sigurimit për mbrojtjen e pronave dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale të ofruara për të tjerët për të plotësuar nevojat e 

individëve; këshillat rreth sigurimit; monitorimi i sistemit të sigurimit; shërbimet e 

sigurimit të eventeve publike; shërbimet e sigurimit të ndërtesave; vlerësimi i riskut të 

sigurisë; hapjen e drynave të sigurisë; shërbimet e inspektimit të sigurisë për të tjerët; 

shërbimet këshilluese në lidhje me sigurinë; monitorimin e thyerjeve dhe alarmave të 

sigurisë; shërbimet e sigurimit, shpëtimit, sigurisë dhe të përforcimit; qartësia e sigurisë për 

pregaditjen e kartave identifikuese.”   

 

 

 

(111)  19034 

(151)  13/10/2016 

(181)  12/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/779 

(591)  E zezë, e verdhë, e hijezuar 

(732)  Dragan Radivojević 

Apatinska pivara doo Apatin Trg 

Oslobodjenja 5, 25260 Apatin, RS 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije 

dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).    

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   
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(111)  19032 

(151)  13/10/2016 

(181)  12/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/780 

(300)  86/354008  31/07/2014  US 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC          

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago, IL 60654, US 

 (740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  MOTO HINT 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Akcesorë për telefona celularë dhe telefona të menqur, vecanërisht kufje dhe 

dëgjuese veshi.   

 

 

 

(111)  19031 

(151)  13/10/2016 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/784 

(732)  ADEMOVIĆ Zlatko Titova 17, Odžak 

76290, BA 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ENKORTEN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinere   

 

 

 

(111)  19029 

(151)  13/10/2016 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/787 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED  of 3-5-1, Nihonbashi Honcho, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  FAXAMIR 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   preparate farmaceutike dhe supstanca   
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(111)  19027 

(151)  13/10/2016 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/789 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED of 3-5-1, Nihonbashi Honcho, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ROTEAS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   preparate farmaceutike dhe supstanca   

 

 

 

(111)  19019 

(151)  13/10/2016 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/790 

(591)   rozë 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED  of 3-5-1, Nihonbashi Honcho, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   preparate farmaceutike dhe supstanca   

 

 

 

(111)  19018 

(151)  13/10/2016 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/798 

(591)  hiri, e bardhë, e   vjollce 

(300)  UK00003043003  18/02/2014  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road  

Suite 300  Wilmington Delaware 19808, US 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   
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( 511 ) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; shkrepsa; çibrit; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  19017 

(151)  13/10/2016 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/799 

(732)  Glaxo Group Limited 980 Great West 

Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 

England, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  EPERZAN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Përgatitje mjekësore dhe farmaceutike dhe substanca; vaksina   

 

 

 

(111)  19021 

(151)  13/10/2016 

(181)  15/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/801 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  DALINVI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  19023 

(151)  13/10/2016 

(181)  15/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/802 

(591)  Kalter, Cyan, Bardhe, 

(732)  N.T.P. Baby Center Prishtine          

Rruga B, Mati 1, KS 

(740)    

(540)   
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( 511 ) 5   Produkte veterinarie dhe farmaceutike; produkte kimike për përdorim në 

medicinë;  

produkte dijetale për përdorim në medicinë, ushqim për bebe; flastera (ngjitësa), materijal  

për lidhje; materijal për bllobimin e dhëmbëve dhe për shenja për dhëmbë; mjete  

dezinfektuese; produkte për zhdukjen e dëmtuesve shtazorë; fungicide, herbicide   

9   Akumulatorë elektrik, bateri, mbushës për bateri elektrike dhe akumulatorë; aparate dhe  

instrumente për bartje,distribuim, transformim,akumulim, rregullim, ndërprerje dhe  

kontrollime te elektricitetit; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike,  

për matje, peshim, sinjalizim, kontrollim,; aparate fotografike, kamera; aparate për xhirim,  

bartje dhe reproduktim te zërit, ose fotografisë, posaçërisht CD plejeret, DVD plejeret,  

video rekorder, televizor, kamera bioskopike, kamkorder, radio aparate, hi-fi sisteme, radio  

hi-fi sisteme për automjete,pajisje për te gjitha produktet e larte përmendura nëse janë te  

përfshira ne ketë klasë, posaçërisht drejtuesit nga largësia trak magnetike, te dhëna medie  

magnetike; kompakt disqe; bartësit te zërit te incizuar, plaka fotografike; mediume për  

incizime magnetike, kartela memorie (te dekoduara), lexues te karteleve; zerues; shtëpiza  

për zërim,; mikrofona; dëgjuese për kokë; regjistër i arkës, makina llogaritëse, kalkulatorë  

xhepi, aparate për përpunimin e të dhënave; kompjuter dhe pajisje për kompjuter nëse është  

përfshirë në ketë klasë, posaçërisht monitor, laptop, (llogaritar bartës). Programi  

kompjuterik, pajisje periferike për kompjuter, tastaturë për kompjuter, shtroja për mi,  

(kursorë), për kompjuter, mi modem (kursorë) per kompjuter; disqe fllopi, disk lëvizës,  

(disc drive), shtyper te cilat shfrytëzohen me kompjuter; hardueri lëvizës, posaçërisht  

llogaritës xhepi, si dhe pajisje për harduer lëvizës, nëse është I përfshirë në ketë klasë,  

aparate telefonike, telefon mobil, si dhe pajisje për aparate telefonike, dhe telefona mobil,  

nëse janë te përfshirë ne ketë klasë; faksimile aparate, aparate për fotokopjim, sekretaresh  

telefonike, pajisje nga largësia, ndërprerës automatic i kohës, bateri(elektrike), rrafshuese te  

drejtat(elektrike), ndërprerës, ndërprerës dhe lidhje tjera(elektrike); ndikus shumë kahesh;  

mbushës për bateri elektrike; kabllo, nëse janë përfshire ne ketë klase; kontenjer për 

magazinimin ne forme te kutisë, albumi, sendeku, shtëpize, ose rafti për bartësin e incizimit  

te zërit, fotografisë ose te dhënave, nëse janë përfshirë ne ketë klasë   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike dhe medicinave   

11   Pajisje për ndriçim, ngrohje, prodhim te avullit;, zierje, ftohje, tharje, ventilim, pajisje 

te instalimit të ujit dhe sanitare   

12   Automjete ; pajisje për lëvizje tokësore, ujë dhe ajër   

16   Gjera te shtypura, revista dhe periodikë, libra; produkte për lidhjen e librit, fotografi;  

produkte për shkrim, ngjitës(për letër); material për artist; brusha, makina te shkrimit dhe  

pajisje të zyrës(përpos mobileve), material për mësim dhe aftësim,(përpos aparateve); letra  

të lojës; germa te shtypit, klishe 
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18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës, produkte te punuara nga këto materiale, te cilat nuk janë 

përfshirë në klasë tjera   

20   Mobile, pasqyra, korniza; produkte nga druri (te cilat nuk gjenden ne klasë tjera), tapë,  

kallam, shtigje, briri, ashti, ashti i bardhë, dhëmbi i elefantit, breshka, ambri, parica,  

shkumë deti, celuloidi, dhe supstitute te gjitha këtyre materialeve.   

21    Pajisje dhe enë shtëpiake dhe te kuzhinës(te cilat nuk janë nga metalet fisnike ose te  

mbështjellura me to);krehër dhe shpuza; brusha (përpos brushëzave); materiale për  

prodhimin e brushave, artikuj te cilët përdoren për pastrim; lesh çeliku; qelq i përpunuar 

ose gjysme i përpunuar (përpos qelqit i cili përdoret ne ndërtimtari); gjëra te qelqit, 

porcelanit, dheut, (enë dheu) për përdorim shtëpiak ose ne kuzhinë, te përfshira ne ketë 

klasë; artizanat nga qelqi, porcelani ose dheu, te përfshirë ne ketë klasë   

24   Pëlhura; mbulesa për tavolina dhe krevate; artikuj tekstili të cilat nuk gjenden në klasë  

tjera   

25   Veshje, mbathje, mbështjellëse për kokë    

26   Gumbe, drukere, gjilpëra me kokë, krrapsa   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive te cilët nuk janë përfshirë në klasë  

tjera; dekorime për bredh 

   

 

 

(111)  19026 

(151)  13/10/2016 

(181)  18/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/803 

(300)  57318/2014  20/06/2014  CH 

(732)  STUDIO MODERNA SA Via 

Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 20   Susta krevati; dyshekë; shtretër dhe pjesë të tyre (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera); baza për dyshekë të rriskuar dhe mbështetës dyshekësh për shtretër; shilte; jastëkë; 

shilte dhe jastëkë anatomikë që nuk kanë përfshirë në klasat tjera; skaje rrotulluese; 

materiale për shilte   

24   Mallra prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera, përfshirë batanije, mbulesa 

shtretërish, mbulesa dyshekësh, mbulesa për jastëkë dhe mbulesa për shilte dhe mbushje, 

çarçafë shtretërish, mbulesa krevatesh, çarçafë shtretërish dhe këllëfë jastëkësh dhe tesha 

shtretërish (shtroja krevatesh   

35   Reklamim; marketing dhe shërbime të promovimit të shitjeve; agjenci reklamimi; 

reklamim nëpërmjet të gjitha mjeteve të komunikimit me publikun; shpërndarja dhe 

shpërhapja e materialit reklamues; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; demonstrim 

mallrash për qëllime reklamuese; marrëdhënie me publikun; studime marketingu; 

prezantim mallrash në të gjitha mjetet e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; 

reklamim nëpërmjet medieve elektronike dhe Internetit; shërbime publicitare, përfshirë 

promovimin e mallrave, shërbimeve, identitetit të brendeve dhe informata dhe lajme 
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komerciale nëpërmjet medieve të shtypura, audio, video, digjitale dhe online; reklamim dhe 

shërbime të informacionit komercial, nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike (Internetit); 

shërbime reklamimi lidhur me komercializimin dhe shitjen e produkteve për përdorim në 

shtëpi, furnizim me mallra, veshmbathje; krijimi dhe përditësimi i materialit reklamues, 

respektivisht, materialit të shtypur; shpërndarja dhe shpërhapja e materialeve reklamuese, 

fletushkave, prospekteve, materialit të shtypur dhe mostrave të produkteve   

 

 

(111)  19028 

(151)  13/10/2016 

(181)  19/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/804 

(732)  THEFACESHOP CO., LTD. 58, 

Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, KR 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa�            

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 )  

 

 

 

(111)  19036 

(151)  13/10/2016 

(181)  19/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/805 

(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO. 

LTD.  Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. Bantian, Langgang 

District, Shenzhen, CN 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Reklamim, planifikim i reklamimit; asistencë menaxhuese e biznesit; reklamim 

i shijeve për të tjerë; agjensione punësimi; shërbime rivendosje të biznesit; sistemim i 

informatave në databaza kompjuterike; përgatitje taksash; dhënia me qira e makinave për 

shitje të produkteve të vogla; kërkim i sponsorëve   

37   Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i pajisjeve komunikuese; sigurim i mbështetjes 

teknike, do të thotë, sigurim i këshillave teknike në lidhje me instalimin, riparim dhe 

mirëmbajtje e aparateve elektrike dhe elektronike të përdorura për komunikim; shërbime të 

mbështetjes teknike, do të thotë identifikim i problemeve dhe riparime të natyrës teknike, 
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identifikim i problemeve dhe riparim i pajisjeve harduerike të kompjuterit; këshillim në 

lidhje me mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve të komunikimit; instalim dhe riparim i 

pajisjeve elektrike, mirëmbajtje dhe riparim i pajisjeve harduerike të kompjuterëve; 

zgjidhje e ndërlikimeve në aparatet elektrike; instalim i makinerive, mirëmbajtje dhe 

riparim; sigurimi i informacioneve riparuese në fushën e kompjuterëve dhe 

telekomunikacionit; shërbime të mbështetjes teknike, do të thotë, të identifikimit të 

problemeve për riparim të rrjeteve kompjuterike duke përdorur internetin   

38   Transmetim televiziv; dërgim i porosive; komunikim celular telefonik; transmetim i 

porosive dhe pamjeve duke përdorur kompjuterë; dhënia me qira e aparateve të dërgimit të 

porosive; dhënia me qira e pajisjeve telekomunikuese; ofrim i lidhjes telekomunikuese në 

rrjetin global kompjuterik; ofrim i përdorimit të qasjes në rrjetin global kompjuterik (ofrues 

të shërbimeve); dhënie me qira e kohës për qasjen në rrjetin global kompjuterik; shërbime 

të sekretarisë kompjuterike   

42   Shërbime këshilluese kompjuterike; shërbime të mbështetjes teknologjike 

kompjuterike, do të thotë, të shërbimeve të ndihmës me anë të stafit, të identifikimit të 

problemeve softuerike të kompjuterëve; shërbimeve për mbështetje teknike; do të thotë, 

identifikimi i problemeve në mënyrë të diagnostifikimit të problemeve të sistemit të rrjeteve 

kompjuterike, të sistemeve telefonike, pajisjeve telekomunikuese; dhe të protokolleve 

telefonike të internetit; këshillim teknik në fushën e pajisjeve rrjetore për përdorim të 

komunikimit me anë të rrjetit; dizajnim kompjuterik për të tjerë; lizing të harduerit dhe 

softuerit kompjuterik; këshillim, dizajnim, testim, inxhinieri, shërbime hulumtimi dhe 

këshillimi, të gjitha në lidhje me kompjuterë, rrjete kompjuterike, softuer kompjuterik dhe 

programim kompjuterik; të programimit kompjuterik; të sistemeve analitike kompjuterike; 

hulumtim dhe zhvillim të harduerit dhe softuerit kompjuterik; dhënia me qira dhe lizingu i 

kompjuterëve; mirëmbajtja dhe përmirësimi i softuerit kompjuterik, dizajnim i softuerit 

kompjuterik; dizajnim i databazës kompjuterike; do të thotë, veprimi si ofrues i shërbimeve 

të aplikacioneve në fushë të menaxhimit të njohurive për mirëmbajtjen aplikacioneve 

softuerike për mbledhjen, përpunimin, organizimin, modifikimin, transmetimin, deponimin 

dhe shpërndarjen e të dhënave dhe informacioneve; rikthimin e dokumenteve publike; 

shërbimeve të mbështetjes teknike, do të thotë, të identifikimit të problemeve me anë të 

diagnostifikimit të problemeve të rrjetit kompjuterik me anë të përdorimit të internetit   

 

 

 

(111)  19037 

(151)  13/10/2016 

(181)  25/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/808 

(732)  Oy Sinebrychoff Ab P.O. Box 87 

FI-04201 Kerava, FI 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  BATTERY 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrat; ujrat minerale dhe të gazuara dhe pijet tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupet dhe preparatet tjera për të bërë pije   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   
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(111)  19040 

(151)  13/10/2016 

(181)  26/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/816 

(300)  65185  07/08/2014  JM 

(732)  Apple Inc.1 Infinite Loop Cupertino, 

California 95014, US 

 (740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  APPLE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 14   Artikuj argjendarie; ora; ora dore; mallra të bëra nga metalet e çmuara apo të 

mbështjellura me to; ornamente në metale të çmuara apo të veshura me to; gjilpëra 

kravatash në metale të çmuara apo të veshura me to; mbajtëse kravatash në metale të 

çmuara apo të veshura me to; distinktivë (shenja dalluese) në metale të çmuara apo të 

veshura me to; byzylykë në metale të çmuara apo të veshura me to; qafore në metale të 

çmuara apo veshura me to; medalje në metale të çmuara apo të veshura me to; zingjirë të 

shkurtë çelsash dhe ornamente në metale të çmuara apo të veshura me to; pulla në metale të 

çmuara apo të veshura me to; kapëse në metale të çmuara apo të veshura me to; kuti në 

metale të çmuara apo të veshura me to; dekorime në metale të çmuara apo të veshura me to; 

artikuj argjendarie për kostume; skulptura dhe mallra në metale të çmuara   

36   Shërbime financiare; shërbime financimi; financime të kredive; zgjatje të kreditit për 

blerje; këste kreditore; financime të qirave-blerjeve; shërbime të kartelave debit dhe kredit; 

shërbime të pagesave; shërbime të transakcioneve financiare; shërbime të procesimit 

elektronik të pagesave; shërbime të procesimit elektronik të pagesave përmes përdorimit të 

teknologjisë biometrike për qëllime të identifikimit dhe autentifikimit; shërbime financiare, 

gjegjësisht, pranime, procesime, autentifikime, menaxhime dhe përputhje të pagesave 

elektronike dhe transakcioneve të pagesave elektronike; shërbime të sigurimeve dhe 

garancioneve; ofrime dhe sigurime të garancioneve dhe kontrata të zgjatjes së 

garancioneve; shërbime të kartelave të dhuratave dhe kartelave të parapagimit; shërbime të 

mbledhjes së fondeve për qëllime humanitare; shërbime të konsultimeve financiare; 

shërbime të këshillimeve dhe konsultimeve financiare; ofrime të informatave financiare 

lidhur me fonde; ofrime të informatave në fushat e investimeve dhe financave   

41   Shërbimet e edukimit; mbajtja e trajnimeve; aranxhimeve dhe organizimeve të 

mësimeve, mësime online, punëtori, punë praktike dhe konferenca dhe shpërndarje të 

materialeve që ndërlidhen me kurse; ofrime të këshillave dhe informatave në fushën e 

edukimit; ofrime të publikimeve online (në rrjet); publikime të publikimeve elektronike; 

shërbime të publikimeve multimediale, video dhe audio dixhitale; shërbime të skenimeve 

dixhitale; ofrimi i një uebfaqe për ngarkimin, ruajtjen, ndarjen, shikimin dhe postimin e 

imazheve dixhitale, videove, ditareve online, dhe materialeve tjera që ndërlidhen me 

multimedian; shërbime të bibliotekave online; ofrime të informatave lidhur me publikimin 

e publikimeve elektronike; shërbime argëtimi; ofrime të përmbajtjes multimediale, si dhe 

audio dhe video në formë që nuk mund të shkarkohen; dhënie me qira e përmbajtjes 

argëtuese dixhitale; ofrime të radio programeve; ofrime të lojërave kompjuterike online; 
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ofrime të një uebfaqe që shfaqë përmbajtje nga fushat e muzikës dhe argëtimit; organizime 

të garave; ofrime të informatave, rishikime dhe rekomandime të personalizuara të 

përmbajtjes argëtuese; incizime, prodhime dhe përpunime të programeve radio dhe atyre 

televizive; shërbime të incizimeve, prodhimeve dhe përpunimeve në fushën e muzikës, 

videove dhe filmit; krijimi i efekteve vizuale dhe grafikave për tjerët; ofrime të këshillave 

dhe informatave në fushën e argëtimit; organizime të festivaleve muzikore dhe të filmit për 

qëllime të kulturës dhe argëtimit; prezantime të shfaqjeve të drejtpërdrejta; ofrime të 

hapësirave për shfaqje të drejtpërdrejta; shërbime të rezervimeve të biletave dhe 

rezervimeve për veprimtari argëtuese, sporitve dhe kulturore; konsultime dhe udhëzime për 

fitnes (palestër) fizike; ofrime të hapësirave për palestër dhe ushtrime; ofrime të një 

uebfaqe që shfaqë informata në lidhjes me ushtrime dhe palestër; veprimtari sporti dhe 

kulturore; organizime dhe mbajtje të veprimtarive sportive, kulturore dhe artistike; ofrime 

të skemave elektronike online të veprimtarive sportive, edukative dhe argëtuese; 

shpërndarje të video kasetave; dhënie me qira të lodrave; dhënie me qira të pajisjeve për 

lojë; trajnime të kafshëve; modelime për artistë; operime të lotarive   

 

 

 

(111)  19042 

(151)  13/10/2016 

(181)  26/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/817 

(300)  65186  07/08/2014  JM 

(732)  Apple Inc.1 Infinite Loop Cupertino, 

California 95014, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 14   Artikuj argjendarie; ora; ora dore; mallra të bëra nga metalet e çmuara apo të 

mbështjellura me to; ornamente në metale të çmuara apo të veshura me to; gjilpëra 

kravatash në metale të çmuara apo të veshura me to; mbajtëse kravatash në metale të 

çmuara apo të veshura me to; distinktivë (shenja dalluese) në metale të çmuara apo të 

veshura me to; byzylykë në metale të çmuara apo të veshura me to; qafore në metale të 

çmuara apo veshura me to; medalje në metale të çmuara apo të veshura me to; zingjirë të 

shkurtë çelsash dhe ornamente në metale të çmuara apo të veshura me to; pulla në metale të 

çmuara apo të veshura me to; kapëse në metale të çmuara apo të veshura me to; kuti në 

metale të çmuara apo të veshura me to; dekorime në metale të çmuara apo të veshura me to; 

artikuj argjendarie për kostume; skulptura dhe mallra në metale të çmuara   

36   Shërbime financiare; shërbime financimi; financime të kredive; zgjatje të kreditit për 

blerje; këste kreditore; financime të qirave-blerjeve; shërbime të kartelave debit dhe kredit; 
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shërbime të pagesave; shërbime të transakcioneve financiare; shërbime të procesimit 

elektronik të pagesave; shërbime të procesimit elektronik të pagesave përmes përdorimit të 

teknologjisë biometrike për qëllime të identifikimit dhe autentifikimit; shërbime financiare, 

gjegjësisht, pranime, procesime, autentifikime, menaxhime dhe përputhje të pagesave 

elektronike dhe transakcioneve të pagesave elektronike; shërbime të sigurimeve dhe 

garancioneve; ofrime dhe sigurime të garancioneve dhe kontrata të zgjatjes së 

garancioneve; shërbime të kartelave të dhuratave dhe kartelave të parapagimit; shërbime të 

mbledhjes së fondeve për qëllime humanitare; shërbime të konsultimeve financiare; 

shërbime të këshillimeve dhe konsultimeve financiare; ofrime të informatave financiare 

lidhur me fonde; ofrime të informatave në fushat e investimeve dhe financave   

41   Shërbimet e edukimit; mbajtja e trajnimeve; aranxhimeve dhe organizimeve të 

mësimeve, mësime online, punëtori, punë praktike dhe konferenca dhe shpërndarje të 

materialeve që ndërlidhen me kurse; ofrime të këshillave dhe informatave në fushën e 

edukimit; ofrime të publikimeve online (në rrjet); publikime të publikimeve elektronike; 

shërbime të publikimeve multimediale, video dhe audio dixhitale; shërbime të skenimeve 

dixhitale; ofrimi i një uebfaqe për ngarkimin, ruajtjen, ndarjen, shikimin dhe postimin e 

imazheve dixhitale, videove, ditareve online, dhe materialeve tjera që ndërlidhen me 

multimedian; shërbime të bibliotekave online; ofrime të informatave lidhur me publikimin 

e publikimeve elektronike; shërbime argëtimi; ofrime të përmbajtjes multimediale, si dhe 

audio dhe video në formë që nuk mund të shkarkohen; dhënie me qira e përmbajtjes 

argëtuese dixhitale; ofrime të radio programeve; ofrime të lojërave kompjuterike online; 

ofrime të një uebfaqe që shfaqë përmbajtje nga fushat e muzikës dhe argëtimit; organizime 

të garave; ofrime të informatave, rishikime dhe rekomandime të personalizuara të 

përmbajtjes argëtuese; incizime, prodhime dhe përpunime të programeve radio dhe atyre 

televizive; shërbime të incizimeve, prodhimeve dhe përpunimeve në fushën e muzikës, 

videove dhe filmit; krijimi i efekteve vizuale dhe grafikave për tjerët; ofrime të këshillave 

dhe informatave në fushën e argëtimit; organizime të festivaleve muzikore dhe të filmit për 

qëllime të kulturës dhe argëtimit; prezantime të shfaqjeve të drejtpërdrejta; ofrime të 

hapësirave për shfaqje të drejtpërdrejta; shërbime të rezervimeve të biletave dhe 

rezervimeve për veprimtari argëtuese, sporitve dhe kulturore; konsultime dhe udhëzime për 

fitnes (palestër) fizike; ofrime të hapësirave për palestër dhe ushtrime; ofrime të një 

uebfaqe që shfaqë informata në lidhjes me ushtrime dhe palestër; veprimtari sporti dhe 

kulturore; organizime dhe mbajtje të veprimtarive sportive, kulturore dhe artistike; ofrime 

të skemave elektronike online të veprimtarive sportive, edukative dhe argëtuese; 

shpërndarje të video kasetave; dhënie me qira të lodrave; dhënie me qira të pajisjeve për 

lojë; trajnime të kafshëve; modelime për artistë; operime të lotarive   

 

 

 

(111)  19044 

(151)  13/10/2016 

(181)  27/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/819 

(732)  HC TRADEMARKS Sàrl 121, avenue 

de la Faïencerie L-1511 Luxembourg , LU 

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

(540)  ESPACE VITALITE CHENOT  
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Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

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

biznesi dhe konsulence për organizim; menaxhim biznesi të hoteleve; menaxhim 

administrativ i shtëpive të pajisura mjekësore, konvaleshente apo pushuese; menaxhim 

administrativ i qendrave të fitnesit; menaxhim administrativ i qendrave për të moshuarit; 

menaxhim administrativ i qendrave të bukurisë; informacion komercial dhe këshilla për 

konsumatorë; asistencë për menaxhim biznesi, veçanërisht shërbime për burime të jashtme 

(asistencë biznesi), konsultim në menaxhimin administrativ të qendrave të bukurisë dhe të 

kujdesit shëndetësor, themelimin e qendrave të banjave apo talasoterapike, ekspertë të 

efikasitetit, shërbime të krahasimit të çmimeve, faturim, mbështetje administrative të 

ekskluzivitetit; administrim komercial për licencimin e mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve; demonstrim i mallrave; distribuim të mostrave; promovim të shitjes për të tjerët; 

prezentim të mallrave me çdo mjet të komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; 

rekrutim të personelit, konsulencë të personelit; shitje me pakicë të sapunëve, parfumeve, 

vajrave esenciale, kozmetikave, locioneve për flokë, pastave të dhëmbëve dhe çfarëdo 

produkte kozmetike; shitje me pakicë e preparateve farmaceutike, veterinare dhe sanitare, 

substancave dietetike për qëllime mjekësore; shitje me pakicë të produkteve ushqimore, 

pijeve, agrikulturore, hortikulturore, produkteve pyjore dhe farave, frutave të freskëta dhe 

perimeve, farave për mbjellje, bimëve natyrore dhe luleve   

44   Shërbime mjekësore; kujdes higjienik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore; ndihmë 

mjekësore; geriartrikë (ilaçe për procesin e plakjes); banjo turke; shërbime të 

aromaterapisë; kiropraktikët; terapi fizike; kujdes për bukuri; kirurgji plastike; sallone të 

bukurisë; sallone të parukerisë; shtëpi konvaleshente; shtëpi pleqsh; bujtina; infermierisë, 

mjekësisë; qendra të kujdesit, sidomos qendra të bukurisë dhe estetikës; spitale; konsultim 

dhe informacion në lidhje me geriartrikët; shërbime të manikyristit; masazh; kujdes 

shëndetësor; konsultim dhe informacion mbi bukurinë dhe kozmetologjinë; dhënia me qira 

e objekteve sanitare; konsultim dhe informacion mbi shëndetin; konsultim dhe informacion 

i programeve për hollim dhe reduktim të peshës; programe për hollim, programe për 

reduktim të peshës, programe për kujdes të bukurisë; konsultime dhe këshilla estetike; 

shërbime të saunës; shërbime të solariumit; shërbime të banjave shëndetësore; shërbime të 

talasoterapisë; shërbime estetiste   

 

 

 

(111)  19046 

(151)  13/10/2016 

(181)  27/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/820 

(732)  HC TRADEMARKS Sàrl 121, avenue 

de la Faïencerie L-1511 Luxembourg , LU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  CHENOT  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Sapune; parfumeri, parfume, vajra esenciale, kozmetike, locione të flokëve; pasta 
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të dhëmbëve; qumësht bajame për përdorim kozmetik; vaj bajame; sapun bajame; amber 

(parfumeri); preparate kozmetike për hollim; locione për mbrojtje nga dielli (preparate 

kozmetike për rrezitje të lëkurës); aromatikë (vajra esenciale); astringjentët për përdorim 

kozmetik; preparate kozmetike për banjo; kripëra vaske jo për përdorim mjekësor; sythe 

pambuku për përdorim kozmetik; maska të bukurisë; produkte jo-mjekësore për kujdes të 

gojës; locione për flokë; ngjyra për flokë; preparate kozmetike për qerpikë; ngjyrosës për 

qëllime higjienike; sete kozmetike; kremra kozmetike; locione për përdorim kozmetik; 

lapsa për përdorim kozmetik; produkte për heqjen e makiazhit; depilatorë; kolonjë; ujë 

livando; ujë aromatikë; aroma higjienike; vajra për përdorim kozmetik; vajra për qëllime 

higjienike; vajra esenciale; vajra për parfume dhe aroma; lëng spastrues për qëllime 

higjienike; të kuq buzësh; shami letre të ngopura me locione kozmetike; produkte për 

makiazh; produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; sapune   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhëmbëve dhe dylli dentar; dezinfektantët; 

produkte për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; substanca dietetike të 

përshtatura për përdorim mjekësor; pije dhe ushqime dietetike për përdorim mjekësor; çaj 

reduktues për përdorim mjekësor; vaj bajame për përdorim farmaceutik; niseshte për 

përdorim dietetik; produkte për mbrojtje nga dielli (pomada për djegie nga dielli); preparate 

terapeutike për larje; kripëra vaske për përdorim mjekësor; baltë për vaskë; balsam për 

përdorim mjekësor; preparate biologjike për përdorim mjekësor; pije dietetike për përdorim 

mjekësor; çaj mjekësor; çaj për përdorim dietetik; farmaceutikët kimikë; preparate kimike 

për përdorim mjekësor ose dietetik; shtesa ushqimore për përdorim mjekësor; ilaçe për 

lehtësimin e kapsllëkut; bimë mjekësore; vajra për përdorim mjekësor ose dietetik; locione 

për përdorim farmaceutik ose dietetik; ilaçe për përdorim dietetik; bukë për diabetikë apo 

për përdorim dietetik   

29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të thata dhe të gatuara; xhelatinat, reçele, komposto; vezë, qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore; supë, preparate për të bërë supë, 

koncentrate të supës; supat; supë zhuliene (supat); pure molle; reçele, xhelatinat, 

marmalata, komposto; fruta të konservuara, sallatë frutash, fruta të thata dhe të gatuara; 

sallatë perimesh; fruta dhe lëngje zarzavatesh për gatim; peshk i konservuar; salcice; 

proshutë; mish, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte të mishit, mish të konservuar; gjalpë, 

pije qumështi (predominon qumështi), krem (produkt i qumështit),  krem i fshikulluar, 

djathë, kos, hirrë, margarinë; proteina për konsum njerëzor; xhelatinë për ushqim; ushqime 

të përgatitura nga peshku apo mishi për përdorim dietetik   

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

të drithërave; bukë; pastë dhe ëmbëlsira; asortimente të ngrira të ngrënshëm; mjaltë; shurup 

melase; tharmi; pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca (mëlmesa); erëza; akullore; 

akullore për freskim, akullore për ushqim; makarona; pluhur për asortimente të ngrira të 

ngrënshëm; peksimadhe; ëmbëlsira dhe biskota; aromatizues, të tjerë nga vajrat esenciale, 

për pije; pije me bazë kakao; pije me bazë kafeje; pije me bazë çokollate; pije me bazë çaji; 

produkte të kakaos; preparate bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; karamele 

(sheqerka); akullore; esenca të thata (ekstrakte të ushqimit të koncentruar të përfshira në 

këtë klasë), esenca për ushqime (përveç esencat eterike dhe vajrat esenciale); ushqime të 

miellzuar; sanduiçe; kurabie; aromatizues për kurabie përveç vajrave esenciale; lidhësit për 
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akullore të ngrënshme; infuzione jo-mjekësore; majonezë; muesli; petë; pasta; pica; kek me 

arra dhe bajame; salcë për sallatë; ëmbëlsira me bazë sheqeri; ëmbëlsira; tartë; çaj; jogurtë 

të ngrirë (asortimente të ngrira të ngrënshëm)   

31    Produkte dhe kokrra bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; fruta dhe perime të freskëta; fara, bimë dhe lule natyrore.   

32   Birra; ujëra mineralë dhe të gazuar si dhe pije tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash;  shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije   

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

dhe konsulence për organizim; menaxhim biznesi të hoteleve; menaxhim administrativ i 

shtëpive të pushimit, shtëpive konvaleshente apo shtëpive të pleqëve që ofrojnë kujdes 

mjekësor; menaxhim administrativ i qendrave të fitnesit; menaxhim administrativ i 

qendrave për të moshuarit; menaxhim administrativ i qendrave të kujdesit të bukurisë; 

shitje me pakicë të sapunëve, parfumeve, vajrave esenciale, kozmetikave, locioneve për 

flokë, pastave të dhëmbëve dhe të gjitha produkteve kozmetike; shitje me pakicë e 

preparateve farmaceutike, veterinare dhe sanitare, të substancave dietetike të përshtatura 

për qëllime mjekësore; shitje me pakicë të produkteve ushqimore, pijeve, agrikulturore, 

hortikulturore, produkteve pyjore dhe farave, frutave të freskëta dhe perimeve, farave, 

bimëve natyrore dhe luleve   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe të hulumtimit dhe projektimit në lidhje me 

to; analiza industriale dhe shërbime hulumtuese; dizajn dhe zhvillim të kompjuterëve dhe 

softverëve; shërbime ligjore; hulumtim në gerontologji; hulumtim shkencor në fushën e 

geriatrikëve; hulumtim në kozmetologji dhe në fushën e kujdesit për bukuri; analiza 

kimike; hulumtime kimike; studim i fenomeneve dhe problemeve në lidhje me modifikimet 

e trupit të njeriut, si dhe me plakjen te njerëzit; hulumtime biologjike; hulumtim në të 

ushqyerit; hulumtim dhe zhvillim të produkteve të reja për kozmetologji, kujdes për bukuri, 

ilaçe geriatrike, konsum të ushqimit, dietetikë   

44   Shërbime mjekësore; kujdes higjienik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore; ndihmë 

mjekësore; ilaçe geriartrikë; banjo turke; shërbime të aromaterapisë; kiropraktikët; 

fizioterapi; kujdes për bukuri; kirurgji plastike; sallone të bukurisë; sallone të parukerisë; 

shtëpi konvaleshente; shtëpi pushimi, shtëpi pleqsh me kujdes shëndetësor; bujtinë [shtëpi 

për ndihmë]; shërbime të infermierisë; institucione që ofrojnë kujdes, sidomos institucione 

që ofrojnë kujdes për bukuri dhe kujdes për kozmetikë; shërbime spitalore; konsultim dhe 

informacion në lidhje me geriatrikë; shërbime të manikyristit; masazhe; kujdes shëndetësor; 

konsultim dhe informacion në lidhje me kujdesin e bukurisë dhe kozmetologji; dhënia me 

qira e objekteve sanitare; konsultim dhe informacion në lidhje me shëndetin; konsultim dhe 

informacion në lidhje me kurat për hollim dhe humbje të peshës; kura për hollim, kura për 

humbje peshe, kura për kujdes të bukurisë; konsultim dhe këshilla në lidhje me kujdesin 

kozmetik   
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(111)  19052 

(151)  14/10/2016 

(181)  28/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/821 

(732)  HC TRADEMARKS Sàrl 121, avenue 

de la Faïencerie L-1511 Luxembourg , DE, 

DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Sapune; parfumeri, parfume, vajra esenciale, kozmetike, locione të flokëve; pasta 

të dhëmbëve; qumësht bajame për përdorim kozmetik; vaj bajame; sapun bajame; amber 

(parfumeri); preparate kozmetike për hollim; locione për mbrojtje nga dielli (preparate 

kozmetike për rrezitje të lëkurës); aromatikë (vajra esenciale); zbutës të rrobave; 

astringjentët për përdorim kozmetik; preparate kozmetike për banjo; kripëra vaske jo për 

përdorim mjekësor; sythe pambuku për përdorim kozmetik; maska të bukurisë; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; locione për flokë; ngjyra për flokë; preparate kozmetike për 

qerpikë; ngjyrosës për qëllime higjienike; sete kozmetike; kremra kozmetike; locione për 

përdorim kozmetik; lapsa për përdorim kozmetik; produkte për heqjen e makiazhit; 

depilatorë; kolonjë; ujë livando; ujë aromatikë; aroma higjienike; vajra për përdorim 

kozmetik; vajra për qëllime higjienike; vajra esenciale; vajra për parfume dhe aroma; lëng 

spastrues për qëllime higjienike; buzëkuq; shami letre të ngopura me locione kozmetike; 

produkte për makiazh; produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; sapune   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhëmbëve dhe dylli dentar; dezinfektantët; 

produkte për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; substanca dietetike të 

përshtatura për përdorim mjekësor; pije dhe ushqime dietetike për përdorim mjekësor; çaj 

reduktues për përdorim mjekësor; vaj bajame për përdorim farmaceutik; niseshte për 

përdorim dietetik; produkte për mbrojtje nga dielli (pomada kundër djegies nga dielli); 

preparate terapeutike për larje; kripëra vaske për përdorim mjekësor; baltë për vaskë; 

balsam për përdorim mjekësor; preparate biologjike për përdorim mjekësor; pije dietetike 

për përdorim mjekësor; çaj mjekësor; çaj për përdorim dietetik; farmaceutikët kimikë; 

preparate kimike për përdorim mjekësor ose mjekësoro-dietetik; shtesa ushqimore për 

përdorim mjekësor; ilaçe për lehtësimin e kapsllëkut; bimë mjekësore; vajra për përdorim 

mjekësor ose mjekësoro-dietetik; locione për përdorim farmaceutik ose mjekësoro-dietetik; 

ilaçe për përdorim dietetik; bukë për diabetikë apo për përdorim mjekësoro-dietetik   

29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të thata dhe të gatuara; xhelatinat, reçele, komposto; vezë, qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore; supë, preparate për të bërë supë, 
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koncentrate të supës; supat; supë zhuliene (supat); pure molle; reçele, xhelatinat, 

marmalata, komposto; fruta të konservuara, sallatë frutash, fruta të thata dhe të gatuara; 

sallatë perimesh; fruta dhe lëngje zarzavatesh për gatim; peshk i konservuar; salcice; 

proshutë; mish, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte të mishit, mish të konservuar; gjalpë, 

pije qumështi (predominon qumështi), krem (produkt i qumështit),  krem i fshikulluar, 

djathë, kos, hirrë, margarinë; proteina për konsum njerëzor; xhelatinë për ushqim; ushqime 

të përgatitura nga peshku apo mishi për përdorim dietetik   

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

të drithërave; bukë; pastë dhe ëmbëlsira; asortimente të ngrira të ngrënshëm; mjaltë; shurup 

melase; tharmi; pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca (mëlmesa); erëza; akullore; 

akullore për freskim, akullore për ushqim; makarona; pluhur për asortimente të ngrira të 

ngrënshëm; peksimadhe; ëmbëlsira dhe biskota; aromatizues, të tjerë nga vajrat esenciale, 

për pije; pije me bazë kakao; pije me bazë kafeje; pije me bazë çokollate; pije me bazë çaji; 

produkte të kakaos; preparate bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; karamele 

(sheqerka); akullore; esenca të thata (ekstrakte të ushqimit të koncentruar të përfshira në 

këtë klasë), esenca për ushqime (përveç esencat eterike dhe vajrat esenciale); ushqime të 

miellzuar; sanduiçe; kurabie; aromatizues për kurabie (përveç vajrave esenciale); lidhësit 

për akullore të ngrënshme; infuzione jo-mjekësore; majonezë; muesli; pasta; pica; kek me 

arra dhe bajame; salcë për sallatë; ëmbëlsira me bazë sheqeri; ëmbëlsira; tartë; çaj; jogurtë 

të ngrirë   

31   Produkte dhe kokrra bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; fruta dhe perime të freskëta; fara, bimë dhe lule natyrore   

32   Birra; ujëra mineralë dhe të gazuar si dhe pije tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash;  shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; konsulencë në 

organizim dhe menaxhim biznesi; menaxhim biznesi të hoteleve; menaxhim administrativ i 

shtëpive të pushimit, shtëpive konvaleshente apo shtëpive të pleqëve që ofrojnë kujdes 

mjekësor; menaxhim administrativ i qendrave të fitnesit; menaxhim administrativ i 

qendrave për të moshuarit; menaxhim administrativ i qendrave të kujdesit të bukurisë; 

shitje me pakicë të sapunëve, parfumeve, vajrave esenciale, kozmetikave, locioneve për 

flokë, pastave të dhëmbëve dhe të gjitha produkteve kozmetike; shitje me pakicë e 

produkteve farmaceutike, veterinare dhe sanitare, të substancave dietetike të përshtatura për 

qëllime mjekësore; shitje me pakicë të produkteve ushqimore, pijeve, agrikulturore, 

hortikulturore, produkteve pyjore dhe farave, frutave të freskëta dhe perimeve, farave, 

bimëve dhe luleve natyrore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe të hulumtimit dhe projektimit në lidhje me 

to; analiza industriale dhe shërbime hulumtuese; dizajn dhe zhvillim të kompjuterëve dhe 

softverëve; shërbime ligjore; hulumtim në gerontologji; hulumtim shkencor në fushën e 

geriatrikëve; hulumtim në kozmetologji dhe  

në fushën e kujdesit për bukuri; analiza kimike; hulumtime kimike; studim i fenomeneve 

dhe problemeve në lidhje me modifikimet e trupit të njeriut, si dhe me plakjen te njerëzit; 

hulumtime biologjike; hulumtim në të ushqyerit; hulumtim dhe zhvillim të produkteve të 

reja për kozmetologji, kujdesit për bukuri, ilaçeve, ilaçeve geriatrike, konsumit të ushqimit 

dhe dietetikëve   

44   Shërbime mjekësore; kujdes higjienik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore; ndihmë 

mjekësore; geriartrikët; banjo turke; shërbime të aromaterapisë; kiropraktikët; fizioterapi; 
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kirurgji plastike; sallone të bukurisë; sallone të parukerisë; shtëpi konvaleshente; shtëpi 

pushimi, shtëpi pleqsh me kujdes shëndetësor; bujtinë (shtëpi për ndihmë); shërbime të 

infermierisë; institucione që ofrojnë kujdes, sidomos institucione që ofrojnë kujdes për 

bukuri dhe kujdes për kozmetikë; shërbime spitalore; konsultim dhe informacion në lidhje 

me geriatrikët; shërbime të manikyristit; masazhe; kujdes shëndetësor; konsultim dhe 

informacion në lidhje me kujdesin e bukurisë dhe kozmetologji; dhënia me qira e objekteve 

sanitare; konsultim dhe informacion në lidhje me shëndetin; konsultim dhe informacion në 

lidhje me kurat për hollim dhe humbje të peshës; kura për hollim, kura për humbje peshe, 

kura për kujdes të bukurisë; konsultim dhe këshilla në lidhje me kujdesin kozmetik   

 

 

(111)  19054 

(151)  14/10/2016 

(181)  28/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/829 

(732)  İPEKYOL GİYİM SANAYİ 

PAZARLAMA VE TİCARET VE ANONİM 

ŞİRKETİ MERKEZ MAHALLESİ KAZIM 

ORBAY CADDESİ NO: 35 ŞİŞLİ 

İSTANBUL, TR 

 (740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 )  

3   Parfumeri   

9   Syza, syza dielli   

14   Stoli; imitim stolish; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra nga ato; mansheta; tokëza 

kravatash; statueta dhe figurina nga metalet e çmuara. Sahat, orë dhe instrumente 

kronometrike; kronometra dhe pjesët e tyre; rripa orësh   

18   Lëkurë dhe gëzove kafshës të papërpunuara dhe gjysme të përpunuara,   imitime 

lëkure, stout lëkurë (lëkurë e fortë), lëkurë e përdorur për astar. Mallra të bëra nga lëkura, 

imitim lëkure ose materiale tjera, të dizajnuara për bartje të gjërave, të përfshira në këtë 

klasë; çanta; kuti dhe valixhe të bëra nga lëkura ose stout lëkura (lëkurë e fortë); arka 

çelësash. Çadra; ombrella dielli; çadra dielli; bastunë. Kamxhik; parzmore; takëm kuajsh; 

yzengji; rripa lëkure (takëm kuajsh)   

25   Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga ato për qëllime 

speciale si veshje mbrojtëse; çorape. Mbathje. Veshje koke   

35   Të bërit bashkë të llojeve të ndryshme të mallrave duke ju mundësuar konsumatorëve ti 

shikojnë dhe ti blejnë ato mallra (shërbimet e përmendura mund të jenë nëpërmjet shitjes 

me shumicë, pakicë, mediave elektronike, katalogëve dhe metodave tjera të ngjashme)   
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(111)  19055 

(151)  14/10/2016 

(181)  28/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/830 

(591)   e kaftë, e bardhë, e kaltër e ndritshme 

(300)  302014003585.5/29  27/05/2014  DE 

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

Strasse 4 86690 Mertingen, DD 

 (740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produkte nga qumështi, kryesisht qumësht për pije, qumshët i ngjizur, 

dhallë; jogurt, jogurt nga frutat, jogurt nga çokollada ose kakao; pije jo alkoolike qumështi 

të përzier, (në të cilat mbizotëron qumështi), kefir, ajkë, djath i butë i bardhë, djath i butë i 

bardhë me fruta dhe bimë; desert që përbëhen kryesisht nga qumështi dhe mëlmesa me 

xhelatinë dhe/ose niseshte si përbërës për lidhje; gjalpë, gjalpë i pastruar, djath dhe 

produkte nga djathi, qumësht dhe hirrë në pluhur si prodhim ushqimor, jogurt dietik për 

përdorim jo medicional   

30   Puding, akull për ngrënje, pluhur për akullore   

 

 

 

(111)  19056 

(151)  14/10/2016 

(181)  29/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/831 

(591)  e zezë, e bardhë 

(732)  Koninklijke Philips N.V. High Tech 

Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NL 

 (740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   Paisje për përdorim në amvisni të cilat nuk i përkasin klasave të tjera, përzierëse 

elektrike, hapës konservash, përpunues të ushqimit, shtrydhëse për fruta, mullinj dhe 

perzierëse (makina); thika elektrike; aparate të kuzhinës për ushqim të cilat nuk i përkasin 

klaseve tjera; aparate elektrike për eliminimin e pluhurit me qëllim pastrimi, duke përfshirë 

thithëse për pluhur; gypa për thithëse, qese për  makina thithëse dhe pjesë tjera për makina 

thithëse; makina për pastrimin e tepihave; makina për pastrimin e dyshemeve; makina për 
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pastrim të cilat e shfrytëzojnë avullin; makina për hekurosje dhe presa për hekurosje; pjesë 

për produktet e cekura   

8   Vegla dhe makina dore (të cilat vehen në përdorim me dorë ); brisk rroje; aparate 

elektrike dhe jo elektrike për qethje dhe trimere; gërshërë për çethjen e flokut /qimeve; 

vegla për prerejen e thonjëve; pajisje për depilim, të cilat gjithashtu shërbejnë për 

mirëmbajtjen e qimeve të hundës; piceta elektrike dhe jo elektrike për eliminimin e qimeve; 

lima elektrike dhe jo elektrike për thonjë; paisje elektrike dhe jo elektrike për manikir 

pedikir; shpuese për hapjen e vrimave në biberon/ rrejse për foshnje (vegel dore); dana  

kapëse për marrjen e biberoneve/rrejse për foshnje dhe pajisje tjera që mund të kapet nga 

sterilizatori; ujti elektrike dhe ujti me avull; paisje elektrike për stilizimin e flokut; pjesë për 

produktet e cekura   

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

optike, për peshim, për matje, sinjalizim, konrollë (inspektim), shpëtim dhe edukim; aparate 

dhe instrumente për përcjellje, ndërprerje, transformim, akumulim, rregullim dhe kontrollë 

të energjisë elektrike; komponente elektrike dhe elekronike, përkatësisht, dioda, rezistues, 

kondenzator, tranzistor, gypa, përçues dhe lidhëse; aparate për televizor; telefona, telefona 

mobil; sekretari telefonike; makina diktuese; aparata për konroll dhe programe të softverit 

kompjuterik për sisteme ndriqimi, të cilat nuk janë të përfshira në klasë të tjera; dioda 

ndriquese (LED s), LED module të cilat në tërësi ose pjesërisht përmbajnë LEDS, OLEDS 

të integruar, dioda të shëndritshme polimer; aparate për kontroll optike, aparte për kontoll 

termale, aparate për gjirim, bartje ose reprodukim të zërit ose fotografisë; zmadhuese zëri, 

sirena sinjalizuese me zë; bartës magnetik të shenimeve, disqe për inqizim, kompakt disqe, 

DVD dhe medija të tjera digjitale për inqizim; paisje për përpunimin e shenimeve, 

llogaritar; softuer llogaritar; "mi" llogaritar, aparat për futjen e shenimeve, toptha për të 

udhëhequr (drejtuar), "touch pads" dhe xhestik; drejtues nga larg dhe paisje periferike 

kontrolluese për kompjuter personal, për qendra mediale PC; paisje për tregues dhe 

elektronikë, tregues infra të kuq dhe lazerik, senzor lazerik, si dhe aparate në kombinim të 

funkcioneve të cekura më lartë; detektor, çipa; gjysëmpërques, çarçe të integruara; softvere 

operative për paisjet e lartëcekura; alarme; peshoja për bebe; DECT monitor, termometra 

dhe termometra elektronik, të cilat nuk janë për përdorim në medicinë, duke i përfshirë 

termometrat për qetësim; veshje për mbrojtje  nga radiacioni; publikime elektronike të cilat 

mund të shkarkohen, të dispozicion "online" nga baza ose përmes intrnetit; media për 

ruajtjen e shenimeve; kompakt disqet komparative dhe CD-ROM; shenime, shirit, disçe, 

kaseta, kertrixh, kartela dhe bartës të tjerë të ngjajshëm, të gjithë që përmbajnë ose janë për 

inqizimin e zërit, videos, shenimeve, fotografive, lojrave, teksteve, programeve ose 

informatave; programe kompjuterike softverike dhe aplikime softverike për telefona mobil 

dhe paisje të tjera dore mobile dixhitale elektrike, aplikime mobile; programe kompjuterike 

pë çasje në bazë për hulumtimin e bazës së të dhënave në rrjet; softver dhe firmver 

kompjuterik, përkatësisht program për sistem operacional, programe për sinkronizimin e 

shenimeve dhe programe softverike për zhvillimin e aplikimeve për kompjuter personal dhe 

të dorës; korniza për syza, syza, syza për diell; magnete për frigorifer; aparte elektrike për 

shiqim, monitor për foshnje, audio minitor; video monitor dixhital (hartver); mbushës për 

bateri elektrike; mbushës për bateri, bateri dhe bateri mbushëse; paqetim mbushës baterije; 

njësi qendrore për monitor për foshnje; lidhëse elektrike për monitor për foshsssnje;  kabllo 

zgjatëse për energji elektrike; mbushës e bazës për njësi familijare, pjesë për monitor për 

foshnje; termometër për larje dhe hapsira; korniza dixhitale për fotografi; matës i stresit të 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

116 

 

 

cilët nuk janë për përdorim në medicinë; aparate me rreze iks të cilët nuk janë për ërdorim 

në medicinë; pjesë për produktet e lartëcekura   

10   Instrumente dhe aparate kirurgjike, medicinale, stomatologjike dhe veterinere; veshje e 

posaçme për salla të operacioneve; drita dhe llampa për qëllime medicinale, shërim, 

kirurgji, stomatologji dhe veterinari; kërdhoklla, sy dhe dhëmb artifcial; batanije elektrike 

për përdorim në medicinë; aparte, paisje dhe instrumente me rreze ultraviolet dhe infra të 

kuqe për përdorim në medicinë; aparate me rreze iks, gypa dhe instalime për përdorim në 

medicinë; aparate dëgjimi; shishe për t'u ushqyer;  gji artificial dhe biberon, duke përfshi 

biberon për foshja si dhe zingjirët, kapëset dhe mbajtësit tjerë të ngjajshëm për to; unaza 

për rritjen e drejtë të dhëmbëve; llugë dhe ushqyese medicinale për dhënjen e barërave; 

inkubator për qëllime në medicinë; pompa për gji; paisje për kujdesin gjat përdorimit në të 

ushqyer me gji, përkatësisht mbrojtës për gji dhe lytha; termometër për përdorim në 

medicinë; kondom; inkubator për foshnje; karrika për toalet për foshnja dhe fëmijë; aparte 

për maszhë, elektrike ose jo elektrike, aparate për masazhë të këmbëve dhe gjoksit; 

dorashka për masazhë; aparate me vibrim për masazhë; rrip ndihmës për shtatzana;  shishe 

për foshnje; shishe për t'i ushqyer foshnjet për një përdorim; mbrojtës për lyetha; paqetime 

të akullta për përdorim në medicinë; shishe, çese dhe enë të ngjashme për magazinimin e 

qumështit të nënës, që mundet të ngrihen ose vlohen; kukulla për foshnje; termometra për 

vesh dhe ballë (kokë) për përdorim në medicinë; aparate medicinale për largimin e mukusit 

të hundës, përkatësisht dilatotorët e jashtëm të hundës, aspirator për hundë, enë për 

shpëlarjen e hundës dhe enë për pastrimin e hundës; lazër për trajtimin medicinal të fytyrës 

dhe lëkurës; aparate për rinimin e lëkurës, përkatësisht sistemi bartës lazerik, i cili përbëhet 

nga lazër dore për përdorim në kozmetikë, medicinë dhe trajtimin dermatologjik të fytyrës 

dhe lëkurës; instrumente stomatologjike dhe mjete për zbardhim, përkatësisht lampa për 

turbinat e dhëmbëve, modele për formësimin e protezava, llampëza për ndriqimin e 

dhëmbëve tek kontrolla stomatologjike dhe aparate për polimerizim për qëllime të 

protetikës; pjesë për mallrat e lartëcekura   

11   Aparate dhe instrumente për instalim dhe ndriqim, ngrohje, për krijimin e avullit, për 

zierje, ftohje, ngrirje, tharje, ventilim, furnizimi me ujë për qëllime sanitare; grill elektrik, 

toster, makina për bërjen e bukës, grrill guri, për të bërë sanduiç, për sanduiç tosti, për 

bërjen e kafesë, makina për kafe me filtër, zierës elektrik, makina për zierje me avull, zierës 

për pilaf, furrë dhe mikrovalë; llampa elektrike; instalime për lagëjen e ajrt dhe instalime 

kondenzimi, aparate dhe instrumente; aparate dhe instrumnte për klimatizim; toster; 

rezervoar për ujë të ngrohtë; instalim për gas natyral; aparate dhe instrumente për 

sterilizim; ngrohës dhe ngrohës për shishe për foshnje, ushqime, në gjendje të lëngët dhe të 

ngurtë; aparate për prodhimin e avullit për ngrohje për hekurosje për përdorim në amvisni; 

filtra për ajr, pastrim dhe freskim të ajrit; shishe për ujë të ngrohtë; friteza elektrike dhe 

friteza me kalori të ulët; fen elektrik për flokë; makina elektrike për kafe; veshje për 

mbrojtje nga avulli; frigorifer për qumësht gjiri; pjesë për produktete e cekura më lartë   

16   Letër; karton; materijale të shtypura, gazeta, revista, libra, broshura, fajle, poster, ditar, 

buletina, publikime të shtypura dhe revista; materijal për libërlidhje; fotografi; materijal për 

zyre; materijal për shkrim; lapsa; lapsa kimik; materijal plastik për paketim, nga letra ose 

kartuçi, që nuk janë të përfshira në klasë të tjera; materijal për ngjitje për zyre ose përdorim 

në amvisni; materijal për artistë figurativ; brusha; rekuizita për makina shkrimi dhe 

rekuizita për zyre (përveç mobileve); hapës i letrës; materijal për trajnim dhe edukim 

(përveç aparateve); shkronja shkrimi; bllok shkronjash; klishe; faculeta për një përdorim 
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për beba dhe foshnje;  grykore dhe grykore për një përdorim nga letra; faculeta nga letra për 

tavolina; qese plastike për paketim, qese plastike për zierje në mikrovalore; qese plastike 

për zirje në furrë; faculeta nga letra me celulozë; banderola nga letra; pjesë nga produktet e 

lartëcekura; fotografi në pëlhurë mëndafshi   

21   Enë kuzhine dhe kontenierë për amvisni ose përdorim të kuzhinës, krehër dhe shpuza;  

fshisa (përveç brushave); brusha për dhëmbë, brusha për dhëmbë-në gisht; aparate pë 

pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve, për përdorim në amvisni (si shtesë); 

instrument për pastrimin e dhëmbëve dhe ruajtjen e tyre; instrumente që shfrytëzojnë ujin 

dhe ajrin për kujdesin e dhëmbëve, për përdorim në amvisni; materijal për mbarimin e 

brushave; brusha elektrike për flokë; krehër elektrik për flokë; brusha elektrike rrotulluese 

për flokë; rekuizita për pastrim; qelqe, porcelan dhe poçari të cilat nuk janë të përfshira në 

klasë të tjera, duke i përfshirë figurëzat dhe statujat; filgjan dhe enë të përshtatura për t'i 

ushqyer bebet dhe fëmijët; filgjan për ushqim; enë për përdorim në sterilizimin e shishes 

për ushqimin e foshnjes dhe mbyllësit (kapak) për ato enë; enë për qumësht pluhur; enë për 

izolimin e ngrohtësisë për përdorim në amvisni, duke i përfshirë enët për izolimin e 

nxehtësisë për shishat për ushqimin e foshnjeve; enë për ushqimin e foshnjeve; kapak dhe 

mbyllës kundër derdhjes dhe rrjedhjes; lugë dhe mbajtës për foshnje; enë dhe lugë; enë për 

pije; kuti, kuti për para; kuti dhe mbajtës për përdorim në amvisni, duke përfshirë 

magazinimin, ngrirjen, konzervimin, bartjen dhe ngrohjen e qumështit të nënës; enë të 

ngrohta termike të cilat e mbajnë ngrohtësinë ose ftohtësinë e shishes dhe gotës, duke i 

përfshirë edhe enët për izolim; enë për izolim dhe vakum dhe shishe për vakum; pjesë nga 

produktet e lartpërmendura   

35   Shërbime me pakicë për produktet e cekura në klasat  07, 08, 09, 10, 11, 16, 21, ; 

reklamimi; menaxhimi me punë; menaxhimi administrativ; punë të zyres   

 

 

 

(111)  19057 

(151)  14/10/2016 

(181)  02/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/833 

(732)  DENSO-Holding GmbH & Co.          

Felderstrasse 24 51371 Leverkusen, DE 

 (740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DENSO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Shtresa dhe bojëra anti-korrozive; agjentë frenues për parandalimin e korrozionit; 

agjentë mbrojtës kundër ndryshkut dhe korrozionit, posaçërisht në formë pastash ose 

rrëshirash, përfshirë primerët (dorë e parë); shirita anti-korrozivë për qëllime mbyllëse të të 

gjitha llojeve të komponentëve, në veçanti për tubacione, gypa, valvule, kthesa dhe të gjitha 

llojet e sipërfaqeve të strukturuara, posaçërisht të bëra prej metali, po ashtu me bazë 

materialet e pa endura dhe/ose materialet prej leshit të xhamit, si dhe për vagonë, anije, 

automjete, aeroplanë dhe sisteme si dhe për instalimet e limaneve, vendosjet në bregëzime, 

ndërtimet, posaçërisht ato që vijnë në kontakt me ujin e freskët dhe/ose ujin e kripur, dhe të 

ngjashme; sisteme mbrojtëse anti-korrozive për tubacione, gypa, valvule, kthesa dhe të 
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gjitha llojet e sipërfaqeve të strukturuara dhe për ndërtime dhe komponentë të cilat vijnë në 

kontakt me ujë të kripur dhe/ose ujë të freskët, përfshirë në veçanti primerët, shiritat anti-

korrozivë dhe shtresat e jashtme anti-korrozive   

17   Izolatorë; preparate për instalime, ndërtesa, komponentë, gypa, tubacione dhe 

kontejnerë për mbrojtje nga të nxehtit dhe të ftohtit; përzierje prej plastike dhe elastike për 

mbyllje dhe mbyllëse për tubacione, gypa, valvule, kthesa dhe për të gjitha llojet e 

sipërfaqeve të strukturuara prej gresi, çimentoje, betoni, metali ose prej plastike; përzierje 

dhe pasta prej plastike dhe elastike për mbyllje si edhe mbyllëse për ndërtesa dhe 

komponentë, tubacione, gypa, valvule, kthesa dhe të gjitha llojet e sipërfaqeve të 

strukturuara, posaçërisht të bëra prej metali, gjithashtu kundrejt njëra-tjetrës, dhe për 

mbyllëset e përbashkëta; goma natyrore dhe sintetike dhe zëvendësues të tyre prej plastike, 

dhe përzierje të produkteve të sipërpërmendura mes vete dhe përzierje të materialeve të 

sipërpërmendura me materiale bituminoze në formë bojërash, komponimesh, rrëshirash, 

pastash, emulsionesh dhe dispersionesh, profile, lidhëse, rripa, shirita, fleta, kordonë, gypa 

të lakueshëm, tuba, tabakë, gajtanë dhe unaza të ngurta dhe në formë shkume, të gjitha për 

qëllime të mbrojtjes së ndërtimeve, izolim dhe për mbyllje   

19   Bitum; materiale bit¬uminoze, posaçërisht në formë të komponimeve për derdhje, 

komponime mbrojtëse për ndërtesa, bojëra për ndërtesa, shtresa për ndërtesa, komponime 

anti-korrozive dhe mbyllëse, rrëshira, pasta, kordonë, profile, shirita, tabakë, disqe, fleta, 

gajtanë, lidhëse, veshje dhe rripa; veshje e jashtme prej plastike ose prej zëvendësuesve të 

plastikës për ndërtesa ose komponentë, posaçërisht për ndërtesa dhe komponentë, 

tubacione, gypa, valvule, kthesa dhe të gjitha llojet e sipërfaqeve të strukturuara, 

posaçërisht të bëra prej metali, dhe për ato që janë në kontakt me ujë të freskët dhe/ose ujë 

të kripur, posaçërisht të bëra nga HOPE   

 

 

 

(111)  19058 

(151)  14/10/2016 

(181)  02/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/834 

(732)  DENSO-Holding GmbH & Co.           

Felderstrasse 24 51371 Leverkusen, DE 

 (740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Shtresa dhe bojëra anti-korrozive; agjentë frenues për parandalimin e korrozionit; 

agjentë mbrojtës kundër ndryshkut dhe korrozionit, posaçërisht në formë pastash ose 

rrëshirash, përfshirë primerët (dorë e parë); shirita anti-korrozivë për qëllime mbyllëse të të 
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gjitha llojeve të komponentëve, në veçanti për tubacione, gypa, valvule, kthesa dhe të gjitha 

llojet e sipërfaqeve të strukturuara, posaçërisht të bëra prej metali, po ashtu me bazë 

materialet e pa endura dhe/ose materialet prej leshit të xhamit, si dhe për vagonë, anije, 

automjete, aeroplanë dhe sisteme si dhe për instalimet e limaneve, vendosjet në bregëzime, 

ndërtimet, posaçërisht ato që vijnë në kontakt me ujin e freskët dhe/ose ujin e kripur, dhe të 

ngjashme; sisteme mbrojtëse anti-korrozive për tubacione, gypa, valvule, kthesa dhe të 

gjitha llojet e sipërfaqeve të strukturuara dhe për ndërtime dhe komponentë të cilat vijnë në 

kontakt me ujë të kripur dhe/ose ujë të freskët, përfshirë në veçanti primerët, shiritat anti-

korrozivë dhe shtresat e jashtme anti-korrozive   

17   Izolatorë; preparate për instalime, ndërtesa, komponentë, gypa, tubacione dhe 

kontejnerë për mbrojtje nga të nxehtit dhe të ftohtit; përzierje prej plastike dhe elastike për 

mbyllje dhe mbyllëse për tubacione, gypa, valvule, kthesa dhe për të gjitha llojet e 

sipërfaqeve të strukturuara prej gresi, çimentoje, betoni, metali ose prej plastike; përzierje 

dhe pasta prej plastike dhe elastike për mbyllje si edhe mbyllëse për ndërtesa dhe 

komponentë, tubacione, gypa, valvule, kthesa dhe të gjitha llojet e sipërfaqeve të 

strukturuara, posaçërisht të bëra prej metali, gjithashtu kundrejt njëra-tjetrës, dhe për 

mbyllëset e përbashkëta; goma natyrore dhe sintetike dhe zëvendësues të tyre prej plastike, 

dhe përzierje të produkteve të sipërpërmendura mes vete dhe përzierje të materialeve të 

sipërpërmendura me materiale bituminoze në formë bojërash, komponimesh, rrëshirash, 

pastash, emulsionesh dhe dispersionesh, profile, lidhëse, rripa, shirita, fleta, kordonë, gypa 

të lakueshëm, tuba, tabakë, gajtanë dhe unaza të ngurta dhe në formë shkume, të gjitha për 

qëllime të mbrojtjes së ndërtimeve, izolim dhe për mbyllje   

19   Bitum; materiale bituminoze, posaçërisht në formë të komponimeve për derdhje, 

komponime mbrojtëse për ndërtesa, bojëra për ndërtesa, shtresa për ndërtesa, komponime 

anti-korrozive dhe mbyllëse, rrëshira, pasta, kordonë, profile, shirita, tabakë, disqe, fleta, 

gajtanë, lidhëse, veshje dhe rripa; veshje e jashtme prej plastike ose prej zëvendësuesve të 

plastikës për ndërtesa ose komponentë, posaçërisht për ndërtesa dhe komponentë, 

tubacione, gypa, valvule, kthesa dhe të gjitha llojet e sipërfaqeve të strukturuara, 

posaçërisht të bëra prej metali, dhe për ato që janë në kontakt me ujë të freskët dhe/ose ujë 

të kripur, posaçërisht të bëra nga HOPE   

 

 

 

(111)  19245 

(151)  26/10/2016 

(181)  04/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/837 

(591)  E bardh dhe e zezë 

(732)  N.P.T. "BYLMETI" Miradi e Eperme, 

rr: “BYLMETI”, 12000 Fushë Kosovë,  KS 

(740)  Arben AVDIU  “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 

 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mishi,  peshku,  shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

120 

 

 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompote; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

 

 

 

(111)  19059 

(151)  14/10/2016 

(181)  05/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/840 

(732)  N.P. “TROKIT”, O.P  Rruga  “Fazli 

Grajqevci”, numër 20, 10000 Prishtinë, , KS 

(740)  Shoqëria e Avokatëve “Sejdiu & 

Qerkini” sh.p.k., MSc. Hysni Bardheci           

Lagjen Veternik, Kompleksi Banesor EXDC 

3, Blloku 12, Kati 5, Nr.10, 10000 Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Ngjyrosjet, llakimet;Mbrojtëset kundër ndryshkut dhe kundër shkatërrimit të 

drurit;Përbërës për ngjyrë (kolorantë);Tojë (për lidhje të tekstileve);Dyll (Rrëshirë) i 

papërpunuar natyror;Metalet në formë të hollë dhe pluhur për ngjyrosës, dekorues, shtypës 

dhe artistë 

 16   Letra, kartoni dhe produktet e bëra prej këtyre materialeve, të papërfshira në klasë 

tjera;Materialet e shtypura;Materiali për lidhje të librave;Fotografitë; 

Materialet administrative;Ngjitësit për materiale administrative ose për qëllime 

shtëpiake;Materialet e artistëve;Brushat për ngjyrosje;Makinat e shtypjes dhe pajisjet e 

zyrës (përveç mobileve);Materialet udhëzuese dhe edukative (përveç 

aparaturave);Materialet plastike për paketim (të papërfshira në klasë tjera); 

Shtypësit e printerëve;Blloqet për printim   

28   Lojrat dhe gjërat për lojra;Pajisje të gjimnastikës dhe sportive që nuk janë përfshirë në 

klasa tjera;Dekorime për pishat e Krishtlindjes   

32   Birrat;Ujërat minerale dhe të aromatizuar dhe pije tjera jo alkoolike;Pije të frutave dhe 

lëngje frutash;Sirup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

35   Reklamim;Menaxhimi i biznesit;Administrimi i biznesit;Funksionet e zyrës 

   

 

 

(111)  19060 

(151)  14/10/2016 

(181)  05/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/844 

(732)  FINCA Kosovë Robert Doll, nr.5, 

Prishtinë, AL 

            
 
 

(540)  'Të ndërtojmë të nesërmën së bashku' 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 36   Sigurimi; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të 

patundshme   
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(111)  19061 

(151)  14/10/2016 

(181)  10/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/848 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited          

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  WINTER SPORT 5 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma   

 

 

 

(111)  19653 

(151)  17/11/2016 

(181)  12/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/863 

(591)  Ngjyrë e zezë, e kaltërt, e bardhe, 

ngjyrë kafe dhe e verdhe. 

(732)  “Jully Express” EOOD.  “Otec 

Paisii”str., bl. 10, ent. V, app. 71 2300 Pernik 

, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafe dhe pije me bazë kafeje   

 

 

 

(111)  19641 

(151)  16/11/2016 

(181)  12/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/865   

(732)  DOLORGIET GmbH & Co. KG 

 Otto-von-Guericke-Str. 53757 Sankt 

Augustin, DE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  Ibutop 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte mjekësore që përmbajnë substanca aktive ibuprofen   
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(111)  19683 

(151)  24/11/2016 

(181)  12/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/866   

(732)  DOLORGIET GmbH & Co. KG        

Otto-von-Guericke-Str.1,53757 Sankt 

Augustin, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Meresa 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte mjekësore që përmbajnë substanca aktive sulpirid   

 

 

 

(111)  19682 

(151)  24/11/2016 

(181)  12/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/867 

(732)  DOLORGIET GmbH & Co. KG          

Otto-von-Guericke-Str.1,53757 Sankt 

Augustin, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Silforce 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte mjekësore farmaceutike dhe veterinare si dhe kompozime për kujdes 

shëndetësor; produkte diete për përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  19681 

(151)  24/11/2016 

(181)  12/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/868 

(732)  DOLORGIET GmbH & Co. KG         

Otto-von-Guericke-Str.1,53757 Sankt 

Augustin, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Migränerton 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte mjekësore për trajtim të migrenës   
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(111)  19680 

(151)  24/11/2016 

(181)  12/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/869 

(732)  DOLORGIET GmbH & Co. KG          

Otto-von-Guericke-Str.1,53757 Sankt 

Augustin, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Enelfa 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte mjekësore që përmbajnë substanca aktive paracetamol.   

 

 

 

(111)  19679 

(151)  24/11/2016 

(181)  12/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/870  

(591)  Bardhe dhe zi   

(732)  “Jully Express” EOOD.“Otec 

Paisii”str., bl. 10, ent. V, app. 71 2300 Pernik 

, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Letër, karton dhe mallra të bëra  nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa 

të tjera; materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasat tjera).   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; pasta dhe ëmbëlsira, akull 

për ngrënie; mjaltë, melase; maja, krip, mustardë; salca (si mëlmesa); erëza.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  19678 

(151)  24/11/2016 

(181)  16/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/872 

(732)    S. Tous, S.L.Carretera de Vic El 

Guix 3, 08243 Manresa (Barcelona),, ES 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
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( 511 ) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat 

nuk janë të përfshirë në klasat tjera, do me thënë, çanta, çanta për  mbrëmje, karroca dore, 

kuleta, mbajtës çekesh, mbajtës monedhash, torbë argëtuese, arkë pasaporte, arkë 

dokumentesh, portofoli, kuti stolish, kuti cigaresh, kuti lapsash, kuti kartash, kuti laptopi, 

kuti telefonash celular, kuti tualeti, çanta tualeti, çantë e organizuar, unaza çelësash, valixhe 

dhe çanta udhëtimi, agjenda, çadra, çanta zbukuruese, kuti kostumesh, çanta dore, kuti nga 

lëkura ose karton lëkure, kuleta xhepi, valixhe e vogël, çanta shkolle, valixhe udhëtimi, rrip 

udhëheqës, çantë shpine, çanta plazhi   

25   Rrobe banje, kapotë, maska gjumi, grykore, këpucë, kostume banje, kostume për not, 

pizhame, beretë, shalle, foulard (shalle), çorape, këmisha, këmisha me mënga të shkurtra, 

xhaketa, xhemperë, pulovër, pantallona, kravata, funde, kapele me strehë, kapela, dorëza, 

fustane, veshje plazhi, veshje të brendshme, turban, papuçe, rripa   

 

 

 

(111)  19677 

(151)  24/11/2016 

(181)  16/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/873 

(732)   S. Tous, S.L.Carretera de Vic El Guix 

3, 08243 Manresa (Barcelona, ES 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparate dhe instrumente optike, do me thënë, syze optike, syze dielli, xham për 

syze dielli, lecka për syze dhe syze dielli, arka syzash dhe syzash dielli, korniza syzash dhe 

syzash dielli   

14   Metale të çmuara, do me thëne, ari, argjend dhe platin; metale të çmuar dhe aliazhet e 

tyre dhe mallra në metale të çmuara ose të veshura me ato të cilat nuk janë të përfshira në 

klasat tjera, do me thënë, vathë, unaza, medaljone, broshë, gjerdanë, varëse, byzylyk, mos 

më harro (forget-me-nots), qafore, plaka, mbajtës kukullash, gjilpëra dekorative, do me 

thënë, gjilpëra të cilat janë stoli, gjilpëra kravatash, kapëse rrobash, buton manshete, stoli, 

rripa orësh me gurë të çmuar gjysme të përpunuar, korniza, orë, tabaka, varëse telefonash 

celular, lugë, pirunë, zhurmuese në klasën 14   

16   Mallra të bërë nga letra dhe kartoni, do me thënë, albume fotografish/mbajtës 

fotografish, stilolapsa me maje sferike, kuti lapsash, çanta nga letra, kuti nga kartoni ose 

letra, kalendar, skeda për letra, libra për shkrim ose vizatim, libra shënimesh, çanta letre 

dhe plastike për paketim, karton për paketim, letër për paketim, plastikë me flluska për 

paketim ose mbështjellje, etiketa adresash, etiketa ngjitëse, etiketa bar kodesh, etiketa letre, 

etiketa lere të printuara dhe etiketa ngarkimi, libër shënimesh, agjenda, katalogë, 

organizues, penë stilografi, mbajtës stilolapsash, mbajtës dokumentesh, portofoli   
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18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshirë në klasat tjera, do me thënë, çanta, çanta për  mbrëmje, karroca dore, kuleta, 

mbajtës çekesh, mbajtës monedhash, torbë argëtuese, arkë pasaporte, arkë dokumentesh, 

portofoli, kuti stolish, kuti cigaresh, kuti lapsash, kuti kartash, kuti laptopi, kuti telefonash 

celular, kuti tualeti, çanta tualeti, çantë e organizuar, unaza çelësash, valixhe dhe çanta 

udhëtimi, agjenda, çadra, çanta zbukuruese, kuti kostumesh, çanta dore, kuti nga lëkura ose 

karton lëkure, kuleta xhepi, valixhe e vogël, çanta shkolle, valixhe udhëtimi, rrip 

udhëheqës, çantë shpine, çanta plazhi   

25   Rrobe banje, kapotë, maska gjumi, grykore, këpucë, kostume banje, kostume për not, 

pizhame, beretë, shalle, foulard (shalle), çorape, këmisha, këmisha me mënga të shkurtra, 

xhaketa, xhemperë, pulovër, pantallona, kravata, funde, kapele me strehë, kapela, dorëza, 

fustane, veshje plazhi, veshje të brendshme, turban, papuçe, rripa   

 

 

 

(111)  19661 

(151)  17/11/2016 

(181)  16/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/874 

(732)  S. Tous, S.L. Carretera de Vic El Guix 

3, 08243 Manresa (Barcelona), ES 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Parfume, Ujë kolonje, Ujë livande. Ujë tualeti. Ujë aromatik. Pudra aromatike, 

Sapun tualeti, Sapun banje, Vajra esencial, Losione flokësh, Kripëra banje, Shampon, 

Kozmetikë, Krem, losione, Gjele dhe Pudra për trup, Gjele, vajra, Losione hidratues ose 

Balsam, Pas rroje, Deodorant, Produkte Makeup, Shkëlqyes buzësh, buzëkuq, Maskara, dhe 

Blusher (për skuqje)”.   

9   Aparate dhe instrumente optike, do me thënë, syze optike, syze dielli, xham për syze 

dielli, lecka për syze dhe syze dielli, arka syzash dhe syzash dielli, korniza syzash dhe 

syzash dielli   

14   Metale të çmuara, do me thëne, ari, argjend dhe platin; metale të çmuar dhe aliazhet e 

tyre dhe mallra në metale të çmuara ose të veshura me ato të cilat nuk janë të përfshira në 

klasat tjera, do me thënë, vathë, unaza, medaljone, broshë, gjerdanë, varëse, byzylyk, mos 

më harro (forget-me-nots), qafore, plaka, mbajtës kukullash, gjilpëra dekorative, do me 

thënë, gjilpëra të cilat janë stoli, gjilpëra kravatash, kapëse rrobash, buton manshete, stoli, 

rripa orësh me gurë të çmuar gjysme të përpunuar, korniza, orë, tabaka, varëse telefonash 

celular, lugë, pirunë, zhurmuese në klasën 14   

16   Mallra të bërë nga letra dhe kartoni, do me thënë, albume fotografish/mbajtës 
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fotografish, stilolapsa me maje sferike, kuti lapsash, çanta nga letra, kuti nga kartoni ose 

letra, kalendar, skeda për letra, libra për shkrim ose vizatim, libra shënimesh, çanta letre 

dhe plastike për paketim, karton për paketim, letër për paketim, plastikë me flluska për 

paketim ose mbështjellje, etiketa adresash, etiketa ngjitëse, etiketa bar kodesh, etiketa letre, 

etiketa lere të printuara dhe etiketa ngarkimi, libër shënimesh, agjenda, katalogë, 

organizues, penë stilografi, mbajtës stilolapsash, mbajtës dokumentesh, portofoli   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshirë në klasat tjera, do me thënë, çanta, çanta për  mbrëmje, karroca dore, kuleta, 

mbajtës çekesh, mbajtës monedhash, torbë argëtuese, arkë pasaporte, arkë dokumentesh, 

portofoli, kuti stolish, kuti cigaresh, kuti lapsash, kuti kartash, kuti laptopi, kuti telefonash 

celular, kuti tualeti, çanta tualeti, çantë e organizuar, unaza çelësash, valixhe dhe çanta 

udhëtimi, agjenda, çadra, çanta zbukuruese, kuti kostumesh, çanta dore, kuti nga lëkura ose 

karton lëkure, kuleta xhepi, valixhe e vogël, çanta shkolle, valixhe udhëtimi, rrip 

udhëheqës, çantë shpine, çanta plazhi   

25   Rrobe banje, kapotë, maska gjumi, grykore, këpucë, kostume banje, kostume për not, 

pizhame, beretë, shalle, foulard (shalle), çorape, këmisha, këmisha me mënga të shkurtra, 

xhaketa, xhemperë, pulovër, pantallona, kravata, funde, kapele me strehë, kapela, dorëza, 

fustane, veshje plazhi, veshje të brendshme, turban, papuçe, rripa   

35   Shërbime të menaxhimit të biznesit, shërbime të agjencive të eksport-importit, 

shërbime të shitjes me pakicë outlet dhe shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë 

nëpërmjet rrjetit global të komunikimit që kanë të bëjnë me mallrave të stolive, mallrave të 

lëkurës, dhe aksesorëve tjerë të veshjes; franshizë, do me thënë ofrim i asistencës teknike 

në themelimin dhe/ose operacion të shitoreve të shitjes me pakicë që kanë të bëjnë me 

stolitë, mallrave të lëkurës, dhe aksesorëve të veshjes, ofrim i asistencës teknike në 

themelimin dhe/ose operacion të shitoreve të shitjes me pakicë që kanë të bëjnë me stolitë, 

mallrave të lëkurës, dhe aksesorëve të veshjes nëpërmjet rrjetit global kompjuterik   

 

 

 

(111)  19659 

(151)  17/11/2016 

(181)  16/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/875 

(732)  S. Tous, S.L. Carretera de Vic El Guix 

3, 08243 Manresa (Barcelona, ES 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Parfume, sapun dhe losione trupi   

14   Metale të çmuara, do me thëne, ari, argjend dhe platin; metale të çmuar dhe aliazhet e 

tyre dhe mallra në metale të çmuara ose të veshura me ato të cilat nuk janë të përfshira në 
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klasat tjera, do me thënë, vathë, unaza, medaljone, broshë, gjerdanë, varëse, byzylyk, mos 

më harro (forget-me-nots), qafore, plaka, mbajtës kukullash, gjilpëra dekorative, do me 

thënë, gjilpëra të cilat janë stoli, gjilpëra kravatash, kapëse rrobash, buton manshete, stoli, 

rripa orësh me gurë të çmuar gjysme të përpunuar, korniza, orë, tabaka, varëse telefonash 

celular, lugë, pirunë, zhurmuese në klasën 14   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshirë në klasat tjera, do me thënë, çanta, çanta për  mbrëmje, karroca dore, kuleta, 

mbajtës çekesh, mbajtës monedhash, torbë argëtuese, arkë pasaporte, arkë dokumentesh, 

portofoli, kuti stolish, kuti cigaresh, kuti lapsash, kuti kartash, kuti laptopi, kuti telefonash 

celular, kuti tualeti, çanta tualeti, çantë e organizuar, unaza çelësash, valixhe dhe çanta 

udhëtimi, agjenda, çadra, çanta zbukuruese, kuti kostumesh, çanta dore, kuti nga lëkura ose 

karton lëkure, kuleta xhepi, valixhe e vogël, çanta shkolle, valixhe udhëtimi, rrip 

udhëheqës, çantë shpine, çanta plazhi   

 

 

 

(111)  19657 

(151)  17/11/2016 

(181)  16/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/876 

(732)  S. Tous, S.L. Carretera de Vic El Guix 

3, 08243 Manresa (Barcelona), ES 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Parfume, sapun dhe losione trupi   

14   Metale të çmuara, do me thëne, ari, argjend dhe platin; metale të çmuar dhe aliazhet e 

tyre dhe mallra në metale të çmuara ose të veshura me ato të cilat nuk janë të përfshira në 

klasat tjera, do me thënë, vathë, unaza, medaljone, broshë, gjerdanë, varëse, byzylyk, mos 

më harro (forget-me-nots), qafore, plaka, mbajtës kukullash, gjilpëra dekorative, do me 

thënë, gjilpëra të cilat janë stoli, gjilpëra kravatash, kapëse rrobash, buton manshete, stoli, 

rripa orësh me gurë të çmuar gjysme të përpunuar, korniza, orë, tabaka, varëse telefonash 

celular, lugë, pirunë, zhurmuese në klasën 14   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshirë në klasat tjera, do me thënë, çanta, çanta për  mbrëmje, karroca dore, kuleta, 

mbajtës çekesh, mbajtës monedhash, torbë argëtuese, arkë pasaporte, arkë dokumentesh, 

portofoli, kuti stolish, kuti cigaresh, kuti lapsash, kuti kartash, kuti laptopi, kuti telefonash 

celular, kuti tualeti, çanta tualeti, çantë e organizuar, unaza çelësash, valixhe dhe çanta 

udhëtimi, agjenda, çadra, çanta zbukuruese, kuti kostumesh, çanta dore, kuti nga lëkura ose 

karton lëkure, kuleta xhepi, valixhe e vogël, çanta shkolle, valixhe udhëtimi, rrip 

udhëheqës, çantë shpine, çanta plazhi   
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(111)  19658 

(151)  17/11/2016 

(181)  16/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/877 

(732)  S. Tous, S.L. Carretera de Vic El Guix 

3, 08243 Manresa (Barcelona), ES 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TOUS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Parfume, Ujë kolonje, Ujë livande. Ujë tualeti. Ujë aromatik. Pudra aromatike, 

Sapun tualeti, Sapun banje, Vajra esencial, Losione flokësh, Kripëra banje, Shampon, 

Kozmetikë, Krem, losione, Gjele dhe Pudra për trup, Gjele, vajra, Losione hidratues ose 

Balsam, Pas rroje, Deodorant, Produkte Makeup, Shkëlqyes buzësh, buzëkuq, Maskara, dhe 

Blusher (për skuqje)”.   

9   Aparate dhe instrumente optike, do me thënë, syze optike, syze dielli, xham për syze 

dielli, lecka për syze dhe syze dielli, arka syzash dhe syzash dielli, korniza syzash dhe 

syzash dielli   

14   Metale të çmuara, do me thëne, ari, argjend dhe platin; metale të çmuar dhe aliazhet e 

tyre dhe mallra në metale të çmuara ose të veshura me ato të cilat nuk janë të përfshira në 

klasat tjera, do me thënë, vathë, unaza, medaljone, broshë, gjerdanë, varëse, byzylyk, mos 

më harro (forget-me-nots), qafore, plaka, mbajtës kukullash, gjilpëra dekorative, do me 

thënë, gjilpëra të cilat janë stoli, gjilpëra kravatash, kapëse rrobash, buton manshete, stoli, 

rripa orësh me gurë të çmuar gjysme të përpunuar, korniza, orë, tabaka, varëse telefonash 

celular, lugë, pirunë, zhurmuese në klasën 14   

16   Mallra të bërë nga letra dhe kartoni, do me thënë, albume fotografish/mbajtës 

fotografish, stilolapsa me maje sferike, kuti lapsash, çanta nga letra, kuti nga kartoni ose 

letra, kalendar, skeda për letra, libra për shkrim ose vizatim, libra shënimesh, çanta letre 

dhe plastike për paketim, karton për paketim, letër për paketim, plastikë me flluska për 

paketim ose mbështjellje, etiketa adresash, etiketa ngjitëse, etiketa bar kodesh, etiketa letre, 

etiketa lere të printuara dhe etiketa ngarkimi, libër shënimesh, agjenda, katalogë, 

organizues, penë stilografi, mbajtës stilolapsash, mbajtës dokumentesh, portofoli   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshirë në klasat tjera, do me thënë, çanta, çanta për  mbrëmje, karroca dore, kuleta, 

mbajtës çekesh, mbajtës monedhash, torbë argëtuese, arkë pasaporte, arkë dokumentesh, 

portofoli, kuti stolish, kuti cigaresh, kuti lapsash, kuti kartash, kuti laptopi, kuti telefonash 

celular, kuti tualeti, çanta tualeti, çantë e organizuar, unaza çelësash, valixhe dhe çanta 

udhëtimi, agjenda, çadra, çanta zbukuruese, kuti kostumesh, çanta dore, kuti nga lëkura ose 

karton lëkure, kuleta xhepi, valixhe e vogël, çanta shkolle, valixhe udhëtimi, rrip 

udhëheqës, çantë shpine, çanta plazhi   

25   Rrobe banje, kapotë, maska gjumi, grykore, këpucë, kostume banje, kostume për not, 

pizhame, beretë, shalle, foulard (shalle), çorape, këmisha, këmisha me mënga të shkurtra, 

xhaketa, xhemperë, pulovër, pantallona, kravata, funde, kapele me strehë, kapela, dorëza, 

fustane, veshje plazhi, veshje të brendshme, turban, papuçe, rripa   
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35   Shërbime të menaxhimit të biznesit, shërbime të agjencive të eksport-importit, 

shërbime të shitjes me pakicë outlet dhe shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë 

nëpërmjet rrjetit global të komunikimit që kanë të bëjnë me mallrave të stolive, mallrave të 

lëkurës, dhe aksesorëve tjerë të veshjes; franshizë, do me thënë ofrim i asistencës teknike 

në themelimin dhe/ose operacion të shitoreve të shitjes me pakicë që kanë të bëjnë me 

stolitë, mallrave të lëkurës, dhe aksesorëve të veshjes, ofrim i asistencës teknike në  

themelimin dhe/ose operacion të shitoreve të shitjes me pakicë që kanë të bëjnë me stolitë, 

mallrave të lëkurës, dhe aksesorëve të veshjes nëpërmjet rrjetit global kompjuterik 

   

 

 

 

(111)  19656 

(151)  17/11/2016 

(181)  22/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/887 

(732)  JOHNSON & JOHNSON(New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

 
 

(540)  SYNRUKA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  19651 

(151)  17/11/2016 

(181)  22/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/891   

(732)  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 

S.A.800 Vevey, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ADRENZA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafe, ekstrakte kafeje, pije dhe preparate me bazë kafeje; kafe e ftohtë; 

zëvendësues kafeje, ekstrakte të zëvendësuesve të kafesë, pije dhe preparate me bazë të 

zëvendësuesve të kafesë   

 

 

 

(111)  19649 

(151)  17/11/2016 

(181)  23/09/2024 

(540)  ZINSERIO 
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(210)  KS/M/ 2014/892 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza  New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   

 

 

 

(111)  19647 

(151)  17/11/2016 

(181)  23/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/893 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza  New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  EDAPTIA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   

 

 

 

(111)  18896 

(151)  04/10/2016 

(181)  24/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/902   

(732)  N.SH. “Q.E.A.  GULISTAN”        

Banullë - Lipjan, KS 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k.           

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  Mehmet Akif 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 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 
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43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm    

 

 

 

(111)  18897 

(151)  04/10/2016 

(181)  24/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/903 

(300)  53625/2014  26/03/2014  CH 

(732)  Vetropack Holding S.A. Rue de la 

Verrerie 1162 St-Prex, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC       

Rr.  

 
 

(540)  VETROPACK 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Letra, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, të cilat janë të përfshira 

në këtë klasë, ngjitës të përfshira në këtë klasë, material të shtypura; fotografi; material 

plastike për paketim të përfshira në këtë klasë   

21   Shishe, mbajtëse dhe paketime nga qelqi, ne veqanti për industrinë e pijeve dhe për 

industrinë e ushqimit   

39   Transportimi i mbeturinave, në veqanti qelqit, pra mbledhja e tyre nga të tjerët për 

hudhje   

40   Riciklimi i mbeturinave, në veqanti të qelqit, trajtimi dhe riciklimi I mbeturinave, në 

veqanti të qelqit, shërbime konsultimi në fushën e trajtimit dhe riciklimit të mbeturinave, në 

veqanti të qelqit, shërbime konsultimi dhe përkrahje në fushën e riciklimit të mbeturinave, 

në veqanti të qelqit, si dhe lyerjes dhe ngjitjes me qelq   

42   Shërbime për zhvillim dhe dizajnim të shisheve, mbajtësve dhe paketimeve tjera nga 

qelqi, analiza industriale si dhe shërbime hulumtuese; shërbime këshilluese në fushën e 

teknologjisë procesuese dhe inxhinieringut për prodhimin e e paketimeve nga qelqit; 

shërbime konsultimi dhe shërbime për përkrahje në fushën e analizës se paketimeve, 

teknologjisë së shisheve, kushtëzimit dhe mbylljes   

 

 

 

(111)  18856 

(151)  30/09/2016 

(181)  25/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/904   

(732)  Kabushiki Kaisha Miyake Design 

Jimusho (also trading as Miyake Design 

Studio)1-23 Ohyamacho, Shibuya-ku,Tokyo, 

JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   
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( 511 ) 3   Sapun dhe detergjent; pasta për dhëmb; puder për makiazhë; ujë tualeti; krema 

kozmetike; te kuq për faqe;  buzëkuq kozmetik; preparate kozmetike për flokë; parfume 

fluide; parfume; krema kozmetike për pastrim; krema te ftohta;losione kozmetike; preparate 

kozmetike për lëkurë; kozmetikë për pastrim(larje); losione për flokë; kozmetikë për sy; 

kozmetikë për vetulla; talk puderpër perdorim tualeti; depilator; dezodorante kozmetike për 

trup; parfumeri,  aroma dhe mjete dekorative aromatizuese; fletëza abrazive; lecka 

gërryese; rerë gërryese; guri artificial për rrafshim; lëter për lustrim; lecka per lustrim; thonj 

artificial; çerpik artificial.      

 

 

 

(111)  18857 

(151)  30/09/2016 

(181)  26/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/906 

(732)  SAMSON KTIENGESELLSCHAFT          

Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am 

Main, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  TROVIS SAFE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Pajisje, aparate dhe  instrumente per matje, sinjalizim, drejtim, kontrollë, 

regullim dhe mbikëqyerje, si dhe pjesët e tyre; pajisje kontrolluese pozicioni  elektronike 

dhe elektromagnetike dhe gjeneratorë me sinjal te limituar  me softuerin e integruar 

kompjuterik; aparate dhe kompjuter per përpunimin e te dhënave; programe operative 

kompjuterike (me shenime); programe kompjuterike ( te cilet mund të mirren),  softueri 

kompjuterik (me shenime), bartësit magnetic të te dhënave dhe enkodere (për përpunimin e 

te dhënave).   

42   Sherbime teknologjike dhe sherbime te lidhura me dizajnim; projektim dhe zhvillimin 

e softuerit kompjuterik; instalime te programeve kompjuterike; azhurnimi i softuerit 

kompjuterik;  mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; analiza e sistemit kompjuterik; dizajni i 

sistemit kompjuterik; sherbime consultative kompjuterike; dizajnimi i programeve 

kompjuterike, posaçërisht program i softuerit per diagnostifikimin e pajisjeve kontrolluese  

elektronike dhe elektromagnetike dhe gjenerator me sinjal te limituar   

 

 

 

(111)  18859 

(151)  30/09/2016 

(181)  26/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/907 

(591)  E gjelbërt, e zezë, portokalli, e bardhë 

(732)  The Coca-Cola Company  One Coca-

Cola Plaza P.O. Box 1734 30313 Atlanta 

Georgia, US 

(540)   
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Aloa vera,pije jo alkoolike nga Aloa vera 

Aperitive,jo alkoolike 

Pije jo alkoolike 

Pije jo alkoolike 

Lëngje  jo alkoolike nga mjalti 

Ekstrakte frutash jo alkoolike 

Ekstrakte frutash jo alkoolike 

Ekstrakte Elbi per prodhimin e birrave 

Esenca për pergaditjen e pijeve 

Izotone 

Kokteje, jo alkoolike 

Kvas- lëng  jo alkoolik 

Limonadë 

Ujë Lituani 

Ujë Lituani 

Ujë mineral (pije) 

Qumësht nga bajamet (pije) 

Qumësht nga bajamet (pije) 

Qumësht nga kikirikat (pije jo alkoolike) 

Qumësht nga kikirikat (pije jo alkoolike) 

Pije  (jo alkoolike nga mjalti) 

Pije nga mjalti (jo alkoolike) 

Pije nga hirra 

Pije nga hirra 

Pije nga frutat dhe perimet e perziera 

Hapa per  gazimin e pijeve 

Hapa për  gazimin e pijeve 

Birra 

Birra nga xhenxhefili 

Birra nga xhenxhefili 

Maltë birre 

Pluhur per gazimin e pijeve 

Pluhur për gazimin e pijeve 

Prerparate për pergaditjën e likereve 

Preparate për përgaditjën e ujit mineral 

Preparate  për përgaditjën e pijeve 

Preparate për përgaditjën e ujit  te ngopur me karbon  (gazuar) 
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Sarsaparilla (barishte) (pije jo alkoolika) 

Selters ujë 

Selters uji 

Sherbet (pije) 

Sherbet (pije) 

Shirë 

Shirë (i pa fermentuar) 

Shurup, pije nga  elbi ose bajamat  dhe lulës së portokallit 

Shurup për limonada 

Shurup për pije 

Ëmbeltues 

Ëmbeltues 

Ujë sode 

Lëng nga molla (jo alkoolik) 

Lëng nga domatet (pije) 

Lëng nga perimet (pije) 

Ujë tryeze (e pishme) 

Pije frutash, jo alkoolike 

Pije frutash, jo alkoolike 

Nektarë frutash (jo alkoolike) 

Nektarë frutash (jo alkoolike) 

Lëngje frutash 

Lëngja frutash 

Ujë për tavolinë (e pishme) 

Ujë i ngopur me karbon ( i gazuar) 

Ujë(pije) 

   

 

 

 

(111)  18898 

(151)  04/10/2016 

(181)  26/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/908   

(732)  CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.),          

a corporation organized and existing under 

the laws of Japan, Manufactures and 

Merchants of, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, 

Tokyo, JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ALECENSA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  18899 

(151)  04/10/2016 

(181)  29/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/909  

(591)  e kuqe, e bardhë, e zezë dhe gri me 

karekteristika kartoni   

(732)  Colgate-Palmolive Company  a 

Delaware company  300 Park Avenue  

New York, New York 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Pastë dhëmbësh   

 

 

 

(111)  18921 

(151)  06/10/2016 

(181)  30/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/910   

(732)  ERCAN SAAT  SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ       

Tahtakale Cad. No: 36Eminönü Fatih 

İstanbul, TR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Syze, syze dielli, lente kontakti, këllëf për lente kontakti, kuti për lentet e 

kontaktit   

14   Instrumentet horologjike dhe kronometrike pjeset dhe aksesoret e tyre, domethënë, 

kronometra, orë dore, orë xhepi, orë stolisëse, orë muri, orë tavoline, rripa për orë, shirita 

për orë, byzylykë për orë, zinxhirë për orë, kuti për orë dore dhe orë muri, dhe pjesë 

këmbimi për orë dore dhe orë muri   
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(111)  18925 

(151)  06/10/2016 

(181)  30/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/911 

(732)  ESSA GRUP DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ Istoç Ticaret Merkezi 

12.Ada No:18-20-22-24 Bağcılar 

İSTANBUL, TR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Syze, syze dielli, lente kontakti, këllëf për lente kontakti, kuti për lentet e 

kontaktit;   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre, domethënë, ari, argjend, platin;gurë të çmuar, 

stoli të bëra nga metalet e çmuara ose të veshura me to, domethënë, byzylykë, unaza, 

stringla, gjerdane, kapëse dekoruese për veshë, mansheta, vathë, kapëse zbukuruese, kapëse 

për kravatë, varëse, unaza stolisëse, medaljone, karfica, ornamente personale stolisëse, 

xhingla, domethënë, mbajtëse çelësash, statuja të bëra nga metale të çmuara, buste nga 

metale të çmuara;instrumentet horologjike dhe kronometrike pjeset dhe aksesoret e tyre, 

domethënë, kronometra, orë dore, orë xhepi, orë stolisëse, orë muri, orë tavoline, rripa për 

orë, shirita për orë, byzylykë për orë, zinxhirë për orë, kuti për orë dore dhe orë muri, dhe 

pjesë këmbimi për orë dore dhe orë muri   

 

 

 

(111)  18862 

(151)  30/09/2016 

(181)  30/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/912  

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

e bardhë, ngjyrë hiri.   

(732)  ASLANBABA ÇOCUKBEZİ VE 

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ          

Akçaburgaz Mahallesi, 32 Sokak, No: 7, 

Kıraç, Esenyurt,İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca për pastrim për përdorim në lavanderi; 

preparate për pastrim, lustrim, gërryerje dhe abrazivë; sapunë; parfumeri, vajra esenciale,  
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kozmetikë, losione flokësh; dentifricë; vatë kozmetike; gjele për dush; facoleta bebesh për 

pastrim; shampon bebesh; sapunë të lëngshëm; pastrues qelqi; mjete për larje të enëve; 

sapunë lavanderie; zbutës të pëlhurave për përdorim në lavanderi   

16   Letër, karton dhe prodhime të bëra  nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të 

tjera; lëndë të printuar; materiale libër lidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për nevoja 

zyre ose shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; tastiere dhe rekuizita tjera për 

zyra (pos mobileve); materiale instruksioni dhe mësimdhënie (pos aparateve); materiale 

plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasat tjera); lloje printerësh; blloqe printimi; 

mbështetëse letre për ndërim të pelenave; peceta letre për heqjen e makijazhit   

 

 

 

(111)  18865 

(151)  30/09/2016 

(181)  30/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/913 

(591)  Ngjyrë e bardhë, e kaltër e hapur dhe e 

mbyllur, e verdhë, ngjyrë kafe dhe nuancat e 

ngjyrës kafe  ngjyrë e kuqe, e zezë   

(732)  ASLANBABA ÇOCUKBEZİ VE 

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ          

Akçaburgaz Mahallesi, 32 Sokak, No: 7, 

Kıraç, Esenyurt, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca për pastrim për përdorim në lavanderi; 

preparate për pastrim, lustrim, gërryerje dhe abrazivë; sapunë; parfumeri, vajra esenciale,  

kozmetikë, losione flokësh; dentifricë; vatë kozmetike; gjele për dush; facoleta bebesh për 

pastrim; shampon bebesh; sapunë të lëngshëm; pastrues qelqi; mjete për larje të enëve; 

sapunë lavanderie; zbutës të pëlhurave për përdorim në lavanderi   

16   Letër, karton dhe prodhime të bëra  nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të 

tjera; lëndë të printuar; materiale libër lidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për nevoja 

zyre ose shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; tastiere dhe rekuizita tjera për 

zyra (pos mobileve); materiale instruksioni dhe mësimdhënie (pos aparateve); materiale 

plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasat tjera); lloje printerësh; blloqe printimi; 

mbështetëse letre për ndërim të pelenave; peceta letre për heqjen e makijazhit   
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(111)  18868 

(151)  30/09/2016 

(181)  30/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/915  

(591)  Ngjyrë e  kuqe, e bardhë, ngjyrë hiri 

dhe e zezë 

(300)  AM50820/2014  01/04/2014  AT 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil, , AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  bravo 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pije me bazë kafeje; pije çokollate; pije me 

baze te kakaos: pije kafeje me qumësht; pije me bazë kafeje me qumësht; kapuçino; 

makiato; latte-machiato; kafe e ftohtë; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat; prodhime mielli; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; sheqerka: pralina dhe 

ëmbëlsira; çokollatë dhe prodhime çokollate; akull për ngrënie; akull dhe akullore: sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull; salca (si mëlmesa); 

marinade (salce); salca frutash; salce domatesh: mëlmesa; akull; pije çaji; çaj i ftohte: pije 

me bazë çaji; pije me bazë çaji dhe/ose pije me bazë uji; pije me bazë çaji me aromë frutash 

ose shije frutash; pije jo alkoolike me aromë çaji ose me shije çaji; çaj frutash; çaj frutash 

me limon dhe/ose lule shtogu; caj frutash me pjeshke dhe/ose lule mjalti; pije të lehta me 

aromë kafeje; pije te lehta me shije kafeje; pije jo alkoolike, të cilat përmbajnë çaj ose 

ekstrakte çaji; pije jo alkoolike, të cilat përmbajnë kafe ose ekstrakte kafeje   

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar; pije jo alkoolike; pije nga frutat dhe lëngje frutash; 

nektar;  nektar frutash; pije nga nektar frutash; pije nga perimet dhe lëngje perimesh.; 

shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; pije energjike; limonadë; pije jo alkoolike, 

veçanërisht me aromë frutash; smoouthies; pije të aromatizuara  dhe/ose me bazë çaji; pije 

me bazë çaji dhe/ose me baze uji; lëngje nga kokosi; ujë kokosi; lëng domatesh; pije jo 

alkoolike të bëra me fruta; ekstrakte frutash jo alkoolike; koncentrate nga lëngjet e frutave; 

kokteje, jo alkoolike; pije iso tonike; pije jo alkoolike  me komponentë kafeje ose lulet e 

kafes, pije energjetike jo alkoolike me komponentë kafeje ose lulet e kafes; musht; aperitivë 

jo alkoolik; pije jo alkoolike që përmbajnë lëng kokosi ose me lëng me aromë kokosi ose 

me aromë kokosi; pije hire; pije jo alkoolike me aromë çaji; pije te lehta me aromë kafeje; 

pije jo alkoolike me arome frutash; pije jo alkoolike që përmbajnë fruta ose ekstrakte 

frutash   
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(111)  18944 

(151)  10/10/2016 

(181)  01/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/916   

(300)  5154/2014  06/04/2014  CH 

(732)  Holcim Ltd Zürcherstrasse 156 

CH – 8645 Jona, CH 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  LafargeHolcim 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Produkte kimike qe përdoren ne industri dhe shkencë, duke përfshirë produktet 

kimike për industrinë e çimentos dhe te betonit;  rrëshirat artificiale të papërpunuara, 

plastikat e papërpunuar; ngjitësit  që përdoren  në industri   

19   Materiali ndërtimor jo metalik duke përfshirë betonin, çimenton dhe llaçin; përbërësit 

dhe aditivët (te përfshirë ne këtë klasë) për mallrat e lartepermendura, ne veçanti  aditivët  

për beton; gypat e papërkulshëm jo metalik për qëllime ndërtim; asfalti, katrani dhe 

bitumen; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo metalike   

42   Shërbimet e përgatitjes, projekteve dhe të konsulencës (këshillëdhënjës) si dhe 

shërbime të arkitekteve, inxhinierëve dhe kimistëve në fushën e prodhimit dhe përpunimit 

të materialeve ndërtimore si betoni, si dhe  në sektorin e industrisë së ndërtimit dhe ne 

konstruksione ndërtimore (ndërtimtari); ekspertizë kimike   

 

 

 

(111)  18929 

(151)  06/10/2016 

(181)  02/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/917    

(300)  86/278,143  12/05/2014  US 

(732)  The Gillette Company LLC One 

Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 

, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  PROSHIELD 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 8   Makina rroje dhe brisqe për rroje; dispenzuesit, kasetat, mbajtësit, dhe fishekët, 

të gjitha të dizajnuara në mënyrë specifike për dhe që përmbajnë brisqe për rroje; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  18869 

(151)  30/09/2016 

(181)  02/10/2024 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2014/918    

(732)  New Co “Trofta” Sh.P.K. Rr. Bajram 

Gashi, Istog, KS 

    

            
 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli   

43    

Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm 

   

 

 

 

(111)  18930 

(151)  06/10/2016 

(181)  02/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/919   

(732)  Intel Corporation 2200 Mission 

College Boulevard Santa Clara, California, 

95052-8119, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC        

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparate dhe softuer elektronik monitorues; monitorë, sensorë, dhe pajisje 

kompjuterike që mund të vishen për të matur, monitoruar, incizuar, dhe transmetuar të 

dhëna fiziologjike dhe biometrike siç janë rrahjet e zemrës, pulsi, temperatura e trupit, 

djersitja, shtypja e gjakut, mënyra e fjetjes, koha, largësia, ritmi, kaloritë e djegura, dhe 

matje të tjera fitnesi; interfejs (ndërfaqe) të kompjuterëve dhe smartfonave (telefona të 

mënçur); harduer dhe softuer monitorues dhe sensorik për pajisje kompjuterike që mund të 
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vishen (barten në trup) që masin, monitorojnë, incizojnë dhe transmetojnë të dhëna 

fiziologjike dhe biometrike siç janë rrahjet e zemrës, pulsi, temperatura e trupit, djersitja, 

shtypja e gjakut, mënyra e fjetjes, koha, largësia, ritmi, kaloritë e djegura, dhe matje të tjera 

fitnesi; pajisje kompjuterike që mund të vishen për të matur të dhëna biometrike dhe 

fiziologjike; pajisje për procesimin e të dhënave për bartje (veshje) personale; pajisje 

kompjuterike pa tela që transferojnë të dhëna në kompjuterë, asistentë personal dixhital, 

smartfona (telefona të mënçur), aplikacione softueri dhe ndërfaqe përdoruesish përmes 

internetit dhe uebfaqeve dhe rrjeteve teja kompjuterike dhe të komunikimit elektronik; 

smartfona (telefona të mënçur); telefona celularë; asistentë personal dixhital; kompjuterë; 

tabletë elektronik; serverë të kompjuterave dhe rrjeteve; pajisje për procesimin e të 

dhënave; qendra të të dhënave; pajisje për komunikim pa tela; harduer dhe sofrtuer operues 

për rrjete të zonës lokale (LAN) dhe rrjete të zonës së gjerë (ËAN); aplikacione softueri për 

kompjuterë, smartfona dhe tabletë; gjysëmpërçues; qarqe të integruara; mikroprocesorë; 

harduer kompjuterik; harduer dhe softuer kompjuterik dhe të telekomunikimeve; kartela 

ndërfaqe për rrjete (NIC); firmuer (përditësim i sistemit operativ) kompjuterik; çipsete 

(komplete  çipash) kompjuterike; pllaka amë për kompjuterë; çipa grafik; pllaka grafike; 

aparate për incizim, transmetim, apo riprodhim të zërit apo imazheve; pajisje, platforma 

dhe softuer që përdoret me ose për punë kompjuterike në re (serverë me bazë në rrjet) dhe 

interneti i gjësendeve; pajisje elektronike për rimbushje; pajisje elektronike për mbushje pa 

tela për aksesorë; softuer dhe harduer kompjuterik anti-virus   

10   Sensorë, komponente monitoruese dhe pajisje për grumbullimin e të dhënave 

biometrike dhe fiziologjike; matës të pulsit; monitorues të zemrës dhe gjumit; monitorues 

të shtypjes së gjakut; instrumente dhe pajisje për matje të fitnesit   

14   Artikuj argjendarie, ora dore, byzylykë, unaza, metale të çmuara, gurë, dhe gurë të 

çmuar që përfshijnë funksione për monitorimin dhe raportimin e të dhënave të fitnesit dhe 

aktiviteteve, siç janë rrahjet e zemrës, pulsi, temperatura, djersitja, koha, largësia, ritmi, 

kaloritë e djegura, dhe mënyrat e fjetjes, si dhe informatat e grumbulluara të të gjitha 

aktiviteteve; ora dore dhe byzylykë që grumbullojnë, ruajnë, transferojnë dhe i 

komunikojnë të dhënat në kompjuterë, asistentë personal dixhital, smartfona, dhe 

aplikacione softueri dhe ndërfaqe përmes uebfaqeve të internetit dhe rrjeteve kompjuterike 

dhe atyre të komunikimit elektronik   

25   Veshmbathje; veshje, gjegjësisht këmisha, pulovër, triko, pjesë të sipërme të veshjes, 

pantollona, pantollona të shkurtë, veshje noti, këpucë, çorapë, pizhame, rroba të brendshme, 

rroba kompjete një copëshe, helmeta, kapela, dorëza, shalla, dhe pajisje elektronike që 

vishen dhe që inkorporojnë funksione për monitorimin dhe raportimin e të dhënave të 

fitnesit dhe aktiviteteve siç janë rrahjet e zemrës, pulsi, temperatura, djersitja, koha, 

largësia, ritmi, kaloritë e djegura dhe mënyrat e fjetjes, si dhe informatat e grumbulluara të 

të gjitha aktiviteteve; pajisje elektronike që mund të vishen (barten në trup)    
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(111)  18931 

(151)  06/10/2016 

(181)  02/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/921  

(591)  Bardh , gjelbër, e zezë   

(732)  Ljubljanske mlekarne d.d.Tolstojeva 

631000  Ljubljana, SI 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe /ose 

minerale të shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim 

mjekësor; preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim 

mjekësor; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat   

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; produkte të djathit; quark 

(djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë 

të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s 

dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze qumështi të fermentuara; pije të qumështit; 

mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e 

konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat; 

substanca dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; 

përgatitjet me vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e 

mësipërme, qe nuk janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull; substanca dietetikë të bëra me 

mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina dhe/ose 

minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen në 

klasat tjera   

 

 

(111)  18871 

(151)  30/09/2016 

(181)  02/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/922      

(732)  Ljubljanske mlekarne d.d.Tolstojeva 

631000  Ljubljana, SI 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 

(540)  Mu Extra 
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( 511 ) 5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose 

minerale të shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim 

mjekësor; preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim 

mjekësor; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat   

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; produkte të djathit; quark 

(djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë 

të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s 

dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze qumështi të fermentuara; pije të qumështit; 

mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e 

konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe 

yndyrat;substanca dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat 

tjera; përgatitjet me vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e 

mësipërme, qe nuk janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull; substanca dietetikë të bëra me 

mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina dhe/ose 

minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen në 

klasat tjera   

 

 

 

(111)  18874 

(151)  30/09/2016 

(181)  03/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/927  

(300)  PD2014C0005230  29/04/2014  IT 

(732)  MAXIMA Srl Via Staffali, 7 – 37062 

Villafranca di Verona, Dossobuono (VR) , IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Kozmetikë, krem flokësh, vajra flokësh, vajra esenciale, losione flokësh, ngjyra 

flokësh, gjel flokësh, s’praj flokësh, shamponë, ngjyrues flokësh, produkte për ngjyrosje 

dhe zbardhje të flokëve, produkte kundër zbokthit, produkte për prevencë kundër rrënjës së 

flokëve, kondicioner flokësh, kreme dhe pudra flokësh, pasta dhëmbësh, parfume, 

kozmetikë për fytyrë, kozmetikë për trup, kreme fytyre, kreme për trup.    
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(111)  18877 

(151)  30/09/2016 

(181)  03/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/928 

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

e zezë 

(300)  302014005528.7/29  07/08/2014  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produkte qumështi, kryesisht qumësht për pije, qumësht i thartuar, 

dhallë; jogurt, jogurt nga frutat, jogurt nga çokolata apo nga kakao; pije nga qumështi i 

përzier jo alkoolik (në të cilat dominon qumështi), kefir, ajka, djath i butë i bardhë, djath i 

bardhë i butë me fruta dhe bimë; desert të cilët përbëhen kryesisht nga qumështi dhe 

mëlmesave me xhel dhe/ose me nisheste si substancë për lidhje; xhelpë, xhelpë e pastruar, 

djath dhe produkte djathi, qumësht dhe kumshtë pluhur si ushqim, jogurt dietik për 

përdorim jo medicinal.    

30   Pudding, akull për ushqim, pluhur për akullore    

 

 

 

(111)  18885 

(151)  03/10/2016 

(181)  03/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/929  

(591)  E gjelbërt, e bardhë, e zezë  

(732)  PHOENIX Pharma d.o.o. Beograd          

Bore Stankovića 2, Beograd, RS 

(740)  Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr.  

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte higjienike për mjekësi; ushqim 

dhe substanca dietetike për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje; shtesa 

ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për fasha; material për mbushjen e 

dhëmbëve dhe për proteza dentare; dezinfektues; produkte për eliminimin e dëmtuesve të 
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kafshëve; fungicide, herbicide.   

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; punë të zyrës.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime instalimi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe shërbimet e hulumtimit dhe dizajnimit që 

ndërlidhen me to; shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale; dizajnimi dhe 

zhvillim i hardëare-it dhe softëare-it të kompjuterëve.    

 

 

 

(111)  18886 

(151)  03/10/2016 

(181)  03/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/930 

(591)  E kaltërt, e bardhë,   

(732)  PHOENIX Pharma d.o.o. Beograd          

Bore Stankovića 2, Beograd, RS 

(740)  Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani"Rr.  

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapuna; parfume, vajra esenciale, 

kozmetika, kremra flokësh; pasta dhëmbësh.   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte higjienike për mjekësi; ushqim dhe 

substanca dietetike për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje; shtesa 

ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për fasha; material për mbushjen e 

dhëmbëve dhe për proteza dentare; dezinfektues; produkte për eliminimin e dëmtuesve të 

kafshëve; fungicide, herbicide.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepjen e plagëve.   

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; punë të zyrës.   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëz 

apo kafshë; shërbime bujqësore, hortikulturore dhe pylltarie.   

 

 

 

(111)  18932 

(151)  06/10/2016 

(181)  03/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/931  

(591)  E kaltërt, e gjelbërt, e bardhë  

(732)  PHOENIX Pharma d.o.o. Beograd         

Bore Stankovića 2, Beograd, RS 

(740)  Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr.  

 
 

(540)   
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( 511 ) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapuna; parfume, vajra esenciale, 

kozmetika, kremra flokësh; pasta dhëmbësh.   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte higjienike për mjekësi; ushqim dhe 

substanca dietetike për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje; shtesa 

ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për fasha; material për mbushjen e 

dhëmbëve dhe për proteza dentare; dezinfektues; produkte për eliminimin e dëmtuesve të 

kafshëve; fungicide, herbicide.   

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; punë të zyrës.   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëz 

apo kafshë; shërbime bujqësore, hortikulturore dhe pylltarie.   

 

 

 

(111)  18933 

(151)  06/10/2016 

(181)  07/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/932 

(591)  E Kuqe, E zeze, E verdhe  

(732)  ERDOHAN  JARËMHOROZI          

Rr. ADEM JASHARI 60 PRIZREN, , KS 

    

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Rrobat,këpucët- të gjitha llojet   
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(111)  19177 

(151)  20/10/2016 

(181)  07/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/933 

(591)  E kuqe, E zeze, E verdhe  

(732)  ERDOHAN  JARËMHOROZI          

Rr. ADEM JASHARI 60 PRIZREN,  KS 

    

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Rrobat,këpucët- të gjitha llojet   

 

 

 

(111)  18943 

(151)  10/10/2016 

(181)  07/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/939   

(300)  302014043738.4  08/04/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & 

Co. KG  Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm,, 

DD 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  WIZARD 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Akull dhe akullore, në veqanti akull prej uji, akull në formë kubi; akullore me 

leng frutash (i mbuluar me akull); ëmbëlsira të ftohta; jogurt i ngrirë; ëmbëlsira në form te 

ngrirë; ëmbëlsira në formë te akullit; përzierësit për të bërë akullore dhe produktet e 

akulloreve   

 

 

 

(111)  19024 

(151)  13/10/2016 

(181)  07/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/940 

(591)  E kaltër, E bardhë,  

(732)  “ARBËRIA GROUP”  SH.P.K          

Zona Indrtsuiale, p.nr Prishtinë, 10000, , KS 

    

            
 
 

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

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

qumshtit  vjarave dhe yndyrave.    

 

 

 

(111)  18892 

(151)  03/10/2016 

(181)  08/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/943  

(300)  48180  22/04/2015  TT 

(732)  Intel Corporation 2200 Mission 

College Boulevard Santa Clara, California, 

95052-8119 , US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  TRUE KEY 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në sigurimin e të 

dhënave, rrjeteve, kompjuterëve, pajisjeve personale kompjuterike, dhe pajisjeve mobile; 

softuer kompjuterik për mundësimin e qasjes së sigurtë, kontrollin, shikikim dhe 

përdorimin e të dhënave përmes pajisjeve personale kompjuterike dhe rrjeteve; softuer për 

identifikim biometrik dhe vërtetim; softuer komjuterik për menaxhimin e emrave të 

përdoruesve dhe fjalëkalimeve; softuer për identifikimn dhe vërtetimin e sigurisë për pajisje 

personale kompjuterike; kompjuterë, pajisje mobile, dhe rrjete komunikimi; softuer për 

gjeo-lokalizim; softuer për pozicionim global; softuer për njohjen e zërit; softuer për 

njohjen e fytyrës; softuer për njohjen e gjesteve; softuer për njohjen e shenjave të 

gishtërinjëve; softuer për njohjen e retinës; softuer për njohjen e pajisjes;aparate dhe 

instrumente shkencore , detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, optike, peshuese, 

matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervision), jetë-shpëtuese  dhe edukuese; aparate dhe 

instrumente për përqimin, ndryshimin, transmisionin ose reproduukcionine zërit ose 

imazheve; bartësmagnetik i të dhënave, disqe inqizuese; kompakt disqe, DVD dhe media 

tjera incizuese; makina dhe mekanizma që përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate 

që funksionojnë me monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe 

kompjuterë për procesimin  e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.   

42   Ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë në re (serverë rrjeti) për të rritur 

sigurinë e të dhënave dhe informatave në rrjete, kompjuterë, pajisje personale 

kompjuterike, dhe pajisje mobile; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë në re 

(serverë rrjeti) për të rritur sigurinë e identitetit dhe informatave personale në rrjete, 

komjuterë, pajisje personale kompjuterike, dhe pajisjev mobile; ofrim të përmbajtjes së 

vërtetuar dhe të sigurtë tek tjerët në një rrjet; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me 

bazë në re (serverë rrjeti) për identifikim dhe vërtetim biometrik; ofrim të softuerit të 

pashkarkueshëm dhe me bazë në re për njohjen e zërit; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm 

dhe me bazë në re për njohjen e fytyrës; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë 

në re për njohjen e gjesteve; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë në re për 

njohjen e shenjave të gishtërinjëve; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë në re 

për njohjen e retinës; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë në re për njohjen e 
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pajisjes; shërbime të kodrimit (shifrimit) kompjuterik të të dhënave dhe shërbime të 

përfaqësimit për përdorim në sigurimin, monitorimin, vërtetimin dhe identifikimin e 

individëve; shërbime të kodimit dhe dekodimit të të dhënave;Shërbime shkencore dhe 

teknologjike  si dhe hulumtuese dhe dizajnuese në lidhje  me të njejtat; shërbimet e 

analizave dhe hulumtimeve industruale; dizajnimi dhe zhvillimi I hardverëve dhe 

softverëve kompjuterike; Shërbime të menaxhimit të emrave të përdoruesve dhe 

fjalëkalimeve; shërbime të verifikimit të identitetit , gjegjësisht ofrim të vërtetimit të 

informatatave personale  të identifikimit perms një ruajtje të sigurtë dhe transmetimit të 

infornatave të tilla perms internetit; ofrimi I vërtetimit, lëshimit, validimit dhe revikimit të 

certifikatave dixhitale; shërbime të analizimit dhe raportimit lidhur me të dhënat e 

identifikimit dhe vërtetimit të përdoruesve.   

45   Shërbime të verifikimit të identitetit; shërbime të vërtetimit të përdoruesve; shërbime të 

menaxhimit të emrave të përdoruesve dhe fjalëkalimeve; shërbime të verifikimit të 

identitetit, gjegjësisht ofrime të vërtetimeve të informatave personale të identifikimit; 

shërbime të verifikimit të identifikimit, gjegjësisht ofrim të vërtetimit të informatave 

personale të identifikimit përmes një ruajtje të sigurtë dhe transmetimit të informatave të 

tilla përmes internetit; ofrim i vërtetimit, lëshimit, validimit dhe revokimit të certifikatave 

dixhitale; shërbime të analizimit dhe raportimit lidhur me dhënat e identifikimit dhe 

vërtetimit të përdoruesve   

 

 

 

(111)  18934 

(151)  06/10/2016 

(181)  08/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/944    

(300)  48420  23/06/2014  TT 

(732)  Intel Corporation  2200 Mission 

College Boulevard Santa Clara, California, 

95052-8119 , US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   ''Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në sigurimin e të 

dhënave, rrjeteve, kompjuterëve, pajisjeve personale kompjuterike, dhe pajisjeve mobile; 

softuer kompjuterik për mundësimin e qasjes së sigurtë, kontrollin, shikikim dhe 

përdorimin e të dhënave përmes pajisjeve personale kompjuterike dhe rrjeteve; softuer për 

identifikim biometrik dhe vërtetim; softuer komjuterik për menaxhimin e emrave të 

përdoruesve dhe fjalëkalimeve; softuer për identifikimn dhe vërtetimin e sigurisë për pajisje 

personale kompjuterike; kompjuterë, pajisje mobile, dhe rrjete komunikimi; softuer për 

gjeo-lokalizim; softuer për pozicionim global; softuer për njohjen e zërit; softuer për 

njohjen e fytyrës; softuer për njohjen e gjesteve; softuer për njohjen e shenjave të 
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gishtërinjëve; softuer për njohjen e retinës; softuer për njohjen e pajisjes; aparate dhe 

instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, kinematografis, optike, peshuese, 

matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervision), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe 

instrumente për përqimin, ndryshimin, transforminim, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin ose reprodukcionin e zërit 

ose imazheve; bartës magnetic i të dhënave, disqe inqizuese; kompakt disqe, DVD dhe 

media tjera incizuese; makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe 

aparate që funksionojnë  me monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje 

dhe komojuterë për procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.''   

42   ''Ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë në re (serverë rrjeti) për të rritur 

sigurinë e të dhënave dhe informatave në rrjete, kompjuterë, pajisje personale 

kompjuterike, dhe pajisje mobile; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë në re 

(serverë rrjeti) për të rritur sigurinë e identitetit dhe informatave personale në rrjete, 

komjuterë, pajisje personale kompjuterike, dhe pajisjev mobile; ofrim të përmbajtjes së 

vërtetuar dhe të sigurtë tek tjerët në një rrjet; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me 

bazë në re (serverë rrjeti) për identifikim dhe vërtetim biometrik; ofrim të softuerit të 

pashkarkueshëm dhe me bazë në re për njohjen e zërit; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm 

dhe me bazë në re për njohjen e fytyrës; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë 

në re për njohjen e gjesteve; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë në re për 

njohjen e shenjave të gishtërinjëve; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë në re 

për njohjen e retinës; ofrim të softuerit të pashkarkueshëm dhe me bazë në re për njohjen e 

pajisjes; shërbime të kodrimit (shifrimit) kompjuterik të të dhënave dhe shërbime të 

përfaqësimit për përdorim në sigurimin, monitorimin, vërtetimin dhe identifikimin e 

individëve; shërbime të kodimit dhe dekodimit të të dhënave;Shërbimet  shkencore dhe 

teknologjike si dhe hulumtuese dhe dizajnuese  në lidhje me të njejtat; shërbimet e 

analizave dhe hulumtimeve industrial; dizajnimi dhe zhvillimi I hardverëve dhe softverëve 

komjuterike;Shërbime të verifikimit të identitetit; shërbime të vërtetimit  të përdoruesve; 

shërbime të menaxhimit  të emrave të përdoruesve dhe fjalëkalimeve;shërbime të 

verifikimit të identitetit, gjegjësisht ofrime të vërtetimeve të informative personale të 

identifikimit; shërbime të verifikimit të identifikimit, gjegjësisht ofrim të vërtetimit të 

informatave personale të identifikimit perms një ruajtje të sigurtë dhe transmetimit të 

informatave të tilla perms internetit; ofrim i vërtetimit, lëshimit, validimit dhe revokimit të 

certifikatave dixhitale; shërbime të analizimit dhe raportimit lidhur me dhënat e 

identifikimit dhe vërtetimit të përdoruesve.''   

 

 

 

(111)  18894 

(151)  03/10/2016 

(181)  08/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/945  

(732)  SIM Licensing Ltd Chrysanthou 

Mylona, 3 P.C. 3030 Limassol, , CY 

 (740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  ELIE SAAB 
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( 511 ) 3   Parfume, ujë tualeti; gjele, krip për banjë dhe dush jo për qëllime mjekësore; 

sapun tualeti, deodorant për trup; kozmetikë do me thënë kreme, qumësht, losione, gjele 

dhe pudër për fytyrë, trup dhe duar; preparate për mbrojtje nga Dielli (produkte kozmetike); 

preparate make-up; shampon; gjele, spraje, shkumë dhe balsam për stilim dhe kujdes  të 

flokëve; llak flokësh; preparate për ngjyrosje dhe ç’ngjyrosje të flokëve; preparate për 

valëzim dhe kaçurrela të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, krem rroje, pas 

rroje, produkte depilimi   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura,  dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshirë në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

çadra dielli, bastunë; kamxhik, dhe parzmore dhe shala   

25   Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke   

 

 

 

(111)  18940 

(151)  10/10/2016 

(181)  10/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/946 

(591)  E zeze , e argjendt, edhe ngjyre ari   

(732)  Europrinty SH.P.K Rr.E  Hekurudhes 

pn ,12000 Fushë Kosove,, KS 

    

            
 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Bojra, verniqe, ilaqe , ruajtes ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lendes së drurit, 

ngjyrues acide, rreshira natyrore të paperpunuara , metale ne forme fletesh dhe pluhuri per 

bojaxhinjet, dekoruesit, stampuesit dhe artistet   

16   Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne 

klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi, 

gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi 

dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive) , materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa 

tjera,) modele stampuese, kallëpe stampimi   

18   Lekure dhe imitime të saj, mallrat e prodhuara nga keto materiale dhe që nuk 

perfshihen në klase te tjera, lekura kafshesh, gëzof, valixhe  dhe çanta udhëtimi , çadra shiu, 

çadra dielli, dhe bastunë, kamzhik, pajime kuajsh dhe shala   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

152 

 

 

 

(111)  18941 

(151)  10/10/2016 

(181)  10/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/948 

(732)  Manufacture et fabrique de montres et 

chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A.         

Rue du Jardin 3 2400 Le Locle, CH 

(740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 14   Metale të çmuara dhe shkrirjet e tyre dhe produktet nga metalet e çmuara ose të 

veshura me to, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; 

instrumente orëtarie dhe kronometrike   

 

 

 

(111)  18895 

(151)  03/10/2016 

(181)  10/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/949 

(591)  kaltert, kuqe, gjelbert, bardhë, zezë, 

verdhë 

(300)  302014005529.5/29  07/08/2014  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DD 

(740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produkte te qumështit, kryesisht qumësht per pije, qumësht i thartuar, 

dhallë; jogurt,jogurt frutash, jogurt çokolate ose jogurt nga kakao; pije qumështi te perziera 

jo alkoolike, (ne te cilat dominon qumështi), kefir, ajka, djath i bardhë i butë, djath i bardhë 

i butë me fruta dhe bimë; deserte te cilat perbehen kryesisht nga qumështi dhe melmesa  me 

xhelatinë dhe/ose nisheste si substance lidhëse; gjalpë, gjalpë  e pastruar, djath dhe 

produkte nga djathi, qumësht dhe kumësht pluhur si artikuj ushqimorë, jogurt dietike për 

përdorim jo medicinal.   

30   Puding, akull per ushqim, pluhur per akullore   
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(111)  18942 

(151)  10/10/2016 

(181)  13/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/950 

(591)  Ngjyrë e gjelbër e mbyllur dhe e 

hapur, ngjyrë e zezë.  

(732)  "Emona" Sh.p.k.export-import 

Kongresi i Manastirit p.n., 42000 Vushtrri, 

KS 

 (740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Çaj; çaj i ftohtë; pije me bazë çaji   

32   Pije jo alkoolike; pije jo alkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me aromë 

çaji   

 

 

 

(111)  19062 

(151)  14/10/2016 

(181)  03/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1030 

(591)  E  gjelbert E kalter E  bardhe     

(732)  Alban Rraci Rr.Muharrem Fejza, KS 

(740)  Alban Rraci Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(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   

3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 
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me ujë dhe qëllime sanitare   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali   

18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

22   Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara   

23   Fill dhe fije për përdorim në tekstile   

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline   

34   Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  19146 

(151)  19/10/2016 

(181)  05/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1051    

(732)  MANIFATTURE SIGARO 

TOSCANO S.P.A.Largo Toniolo 6 Roma, IT 

 (740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem 

Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540) 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Cigare; duhan   
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(111)  19148 

(151)  19/10/2016 

(181)  05/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1052  

(732)  MANIFATTURE SIGARO 

TOSCANO S.P.A.Largo Toniolo 6 Roma, IT 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Cigare; duhan   

 

 

 

(111)  19152 

(151)  19/10/2016 

(181)  05/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1053   

(732)  MANIFATTURE SIGARO OSCANO 

S.P.A.Largo Toniolo 6 Roma, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Cigare; duhan   

 

 

 

(111)  19155 

(151)  19/10/2016 

(181)  05/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1059   

(732)  SOPHARMA AD 16, Iliensko shoes 

str.1220 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  AMEOLIN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preprate higjienike për qëllime mjekësore; 

substanca dhe ushqime dietike për qëllime mjeksore dhe veterinare   
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(111)  19165 

(151)  19/10/2016 

(181)  11/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1065    

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.          

Ulica Danica 5 Koprivnica, HR 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  FURSEMID 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  19170 

(151)  20/10/2016 

(181)  11/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1067 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.         

Ulica Danica 5 Koprivnica, HR 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  VAL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  19158 

(151)  19/10/2016 

(181)  12/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1069     

(732)  GOLDEN LADY COMPANY S.P.A.          

VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5 I-46043 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), 

IT 

(740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ROCK YOUR LEGS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Veshje, rroba banjoje; shall për fyt; dorëza (veshje); të mbrendëshme të 

poshtme; pizhama; këmishë nate; çorapa deri te gjuri; hullahop; shall; faculeta; çorapa; 

çorapa najlloni për femra; hellanka (pantallona); nënlidhëse për çorapa; ngrohëse për 

këmbë; mbathje të gjata të mbrendëshme   
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(111)  19172 

(151)  20/10/2016 

(181)  12/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1070 

(591)  e zezë, e bardhë dhe rozë e fortë  

(732)  GOLDEN LADY COMPANY S.P.A.          

VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5 I-46043 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), 

IT 

(740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Veshje, rroba banjoje; shall për fyt; dorëza (veshje); të mbrendëshme të 

poshtme; pizhama; këmishë nate; çorapa deri te gjuri; hullahop; shall; faculeta; çorapa; 

çorapa najlloni për femra; hellanka (pantallona); nënlidhëse për çorapa; ngrohëse për 

këmbë; mbathje të gjata të mbrendëshme   

 

 

 

(111)  19163 

(151)  19/10/2016 

(181)  14/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1073  

(591)  E Kaltert e qelur E Hirt  

(732)  Gojart Shaqiri ,,AZTECH, Prishtinë/ 

,Agim Ramadani,, p.n, KS 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

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

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

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

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

softuerëve kompjuterikë.   
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(111)  19178 

(151)  20/10/2016 

(181)  14/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1074    

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9  2500 

Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike; preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve, që paraqiten nga sistemi nervor qendror ose 

që e afektojnë atë; preparate dhe substanca farmaceutike që kanë veprim në sistemin nervor 

qendror; preparate për stimulimin e sistemit nervor qendror; preparate dhe substanca 

farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve psikiatrike 

dhe neurologjike; preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e: 

sëmundjes së Alcajmerit, depresionit, psikozave, ankthit, epilepsisë, sklerozës, porfirive, 

sëmundjes së Hantingtonit, pagjumësisë, sëmundjes së Parkinsonit, skizofrenisë, 

çrregullimit bipolar, sëmundjeve onkologjike, dhimbjes, alkoolizmit dhe sëmundjeve të 

varshmërisë; preparate, substanca, reagjentë dhe agjentë për qëllime diagnostike dhe 

mjekësore.   

 

 

 

(111)  19176 

(151)  20/10/2016 

(181)  14/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1075   

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9  2500 

Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  TRINTELLIX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike; preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve, që paraqiten nga sistemi nervor qendror ose 

që e afektojnë atë; preparate dhe substanca farmaceutike që kanë veprim në sistemin nervor 

qendror; preparate për stimulimin e sistemit nervor qendror; preparate dhe substanca 

farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve psikiatrike 

dhe neurologjike; preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e: 

sëmundjes së Alcajmerit, depresionit, psikozave, ankthit, epilepsisë, sklerozës, porfirive, 

sëmundjes së Hantingtonit, pagjumësisë, sëmundjes së Parkinsonit, skizofrenisë, 

çrregullimit bipolar, sëmundjeve onkologjike, dhimbjes, alkoolizmit dhe sëmundjeve të 

varshmërisë; preparate, substanca, reagjentë dhe agjentë për qëllime diagnostike dhe 
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mjekësore   

 

 

 

(111)  19167 

(151)  20/10/2016 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1079  

(732)  SHARP KABUSHIKI KAISHA  also 

trading as SHARP CORPORATION, a 

corporation organized and existing under the 

laws of Japan, Manufactures and Merchants 

of 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 

545-8522, , JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Plasmacluster 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   Pastruesit elektrikë vakum për qëllime shtëpiake; pastruesit elektrike vakum për 

qëllime në industrial; pastruesit vakum robotik; pastruesit vakum elektrike  automatikë 

(vetëlëvizës), përkatësisht, robot përmirëmbajtje shtepiake ; pastruesit vakum elektrikë 

automatikë (vetëlëvizës), përkatësisht, robot për qellime industriale ; pastruesit vakum 

elektrikë automatikë (vetëlëvizës), përkatësisht, robotet për pastrimin  e qelizave modulare 

te solarve;  makinat elektrike larëse për qellime shtëpiake; makina telektrike larëse për 

qëllime industriale;  përziersit elektrik për qellime shtëpiake; ;  përziersit elektrik për 

qellime industrial; bluersit elektrik për qëllime shtepiake; makinat e lëngjeve  me shpejtësi 

të ulët për qëllime shtëpiake; presues elektrik të frutave për qëllime shtëpiake ; shtrydhës 

eelektrike për fruta; makinë fryrëse për qellime të kompresime të airit; makinë larëse enësh 

për qellime shtëpiake; makinë larëse enësh për qëllime industriale,përpunuesit elektrik të 

ushqimeve; bluarsi telektrik të ushqimeve ;bluarsit e mishit ; grirëse e mishit   

11   Mikrovalë; furra elektrike ; kompresuesit e airit për qellime shtëpiake, për qellime 

industriale ose për qellime të veturave; ventilatoret elektrik; ventiluest elektrik për ventilim; 

ngrohesit elektrike; pastruesit e airit; frigoriferë; ngrirës; frigoriferë – ngrirës; kapak; 

kapaket elektrik; furra me avull për tejnxehura; furrat për tejnxehje me avull që kanë 

funksionin  e furrës me mikrovalë; tosterat elektrik; furrat elektrike për tostera; grilla 

elektrik; sobat me iduksion per ngrohje; pllakat e siperme përzirje dhe sirtarët mikrovalë; 

sirtarët ngrohes elektrike; enet elelktrike për oriz; gjeneratorë ion për qëllime shtëpiake apo 

për qellime industriale; aparatet elektrike automatike gjeneruesejon (vetëlëvizës); aparatet 

elektrike deodorant me  funksionin e gjenerimit ion,  për përdorim te helemetat; tharëse 

flokësh; tharëse flokësh me funksionin e gjenerimit ion; 

Aparaturat elektrike me avull për fytyrë me funksionin e gjenerimit ion; aparaturat elektrike 

për fytyrë me funksionin e gjenerimit ion; pajisjet e fytyrës duke përdorur valët ultrasonike 

për qëllime shtëpiake; aparatet portative gjeneruese ion për qëllime bukuri; lloj destopi 

hemidifues per qellime bukurie; ion dhe aparaturat me avull për gjenerimin me LED 

sitemin  e ndriçimit për shtreter; aparatet per gjenerimin  ion dhe Mist për qëllime bukuri; 

aparatet per gjenerimin  ion dhe avullit për qëllime bukuri; makina per tharjen e rroba 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

160 

 

 

elektrike/shtreter per qellime shtepiake; aparate per tharje dhe instalimet që kanë 

funksioninion per gjenerim;diodat per emitimin e drites dhe aparatet per ndriqim dhe 

instrumente; aparatet per ndriqim dhe instrumente; ndriquesit e rrugve; ndriquesit e rrugve 

me qelia modulare solare ; dehemedifues; hemidifues; pastruesit e ujit per qellime 

shtepiake; dispenzuesve elektrik te ujit;dispenzuesit elektrik per uje te ngrohte;vitrinat 

frigorifer dhe/ose ngrirese; kazanat elektrike; ngrohesit elektrik te ujit per qellime 

shtepiake; aparatet elektrike per dush të përbërë nga një ngrohës uji dhe një kokë dushi; 

apara telektrik per dush te përbërë nga një ngrohës uji, kokës se dushit dhe një pompë;tualet 

vaskat me pastruesit e ujit ;  

ngrohesit elektrik dhe aparatet tharese per banjo; aparatet tharese per banjo; ngrohesit me 

gaz dhe aparatet tharese per banjo; aparatet tharese me gaz per banjo; avulluesit elektrik te 

ushqimeve; bërësit elektrike te kafes; bërësit elektrike per sanduiç te nxehtë; forteza 

elektrike; pajisje elektrike për të bërë supë; pajisje elektrike për të bërë jogurt; makina 

elektrike për të bërë bukë; pajisje elektrike për të bërë çaj;urnat elektrike 

   

 

 

 

(111)  19168 

(151)  20/10/2016 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1080   

(732)  SHARP KABUSHIKI KAISHA  also 

trading as SHARP CORPORATION, a 

corporation organized and existing under the 

laws of Japan, Manufactures and Merchants 

of, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 

545-8522, , JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   Pastruesit elektrikë vakum për qëllime shtëpiake; pastruesit elektrike vakum për 

qëllime në industrial; pastruesit vakum robotik; pastruesit vakum elektrike  automatikë 

(vetëlëvizës), përkatësisht, robot përmirëmbajtje shtepiake ; pastruesit vakum elektrikë 

automatikë (vetëlëvizës), përkatësisht, robot për qellime industriale ; pastruesit vakum 

elektrikë automatikë (vetëlëvizës), përkatësisht, robotet për pastrimin  e qelizave modulare 

te solarve;  makinat elektrike larëse për qellime shtëpiake; makina telektrike larëse për 

qëllime industriale;  përziersit elektrik për qellime shtëpiake; ;  përziersit elektrik për 

qellime industrial; bluersit elektrik për qëllime shtepiake; makinat e lëngjeve  me shpejtësi 

të ulët për qëllime shtëpiake; presues elektrik të frutave për qëllime shtëpiake ; shtrydhës 

eelektrike për fruta; makinë fryrëse për qellime të kompresime të airit; makinë larëse enësh 

për qellime shtëpiake; makinë larëse enësh për qëllime industriale,përpunuesit elektrik të 

ushqimeve; bluarsi telektrik të ushqimeve ;bluarsit e mishit ; grirëse e mishit   
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11   Mikrovalë; furra elektrike ; kompresuesit e airit për qellime shtëpiake, për qellime 

industriale ose për qellime të veturave; ventilatoret elektrik; ventiluest elektrik për ventilim; 

ngrohesit elektrike; pastruesit e airit; frigoriferë; ngrirës; frigoriferë – ngrirës; kapak; 

kapaket elektrik; furra me avull për tejnxehura; furrat për tejnxehje me avull që kanë 

funksionin  e furrës me mikrovalë; tosterat elektrik; furrat elektrike për tostera; grilla 

elektrik; sobat me iduksion per ngrohje; pllakat e siperme përzirje dhe sirtarët mikrovalë; 

sirtarët ngrohes elektrike; enet elelktrike për oriz; gjeneratorë ion për qëllime shtëpiake apo 

për qellime industriale; aparatet elektrike automatike gjeneruesejon (vetëlëvizës); aparatet 

elektrike deodorant me  funksionin e gjenerimit ion,  për përdorim te helemetat; tharëse 

flokësh; tharëse flokësh me funksionin e gjenerimit ion; 

Aparaturat elektrike me avull për fytyrë me funksionin e gjenerimit ion; aparaturat elektrike 

për fytyrë me funksionin e gjenerimit ion; pajisjet e fytyrës duke përdorur valët ultrasonike 

për qëllime shtëpiake; aparatet portative gjeneruese ion për qëllime bukuri; lloj destopi 

hemidifues per qellime bukurie; ion dhe aparaturat me avull për gjenerimin me LED 

sitemin  e ndriçimit për shtreter; aparatet per gjenerimin  ion dhe Mist për qëllime bukuri; 

aparatet per gjenerimin  ion dhe avullit për qëllime bukuri; makina per tharjen e rroba 

elektrike/shtreter per qellime shtepiake; aparate per tharje dhe instalimet që kanë 

funksioninion per gjenerim;diodat per emitimin e drites dhe aparatet per ndriqim dhe 

instrumente; aparatet per ndriqim dhe instrumente; ndriquesit e rrugve; ndriquesit e rrugve 

me qelia modulare solare ; dehemedifues; hemidifues; pastruesit e ujit per qellime 

shtepiake; dispenzuesve elektrik te ujit;dispenzuesit elektrik per uje te ngrohte;vitrinat 

frigorifer dhe/ose ngrirese; kazanat elektrike; ngrohesit elektrik te ujit per qellime 

shtepiake; aparatet elektrike per dush të përbërë nga një ngrohës uji dhe një kokë dushi; 

apara telektrik per dush te përbërë nga një ngrohës uji, kokës se dushit dhe një pompë;tualet 

vaskat me pastruesit e ujit ;  

ngrohesit elektrik dhe aparatet tharese per banjo; aparatet tharese per banjo; ngrohesit me 

gaz dhe aparatet tharese per banjo; aparatet tharese me gaz per banjo; avulluesit elektrik te 

ushqimeve; bërësit elektrike te kafes; bërësit elektrike per sanduiç te nxehtë; forteza 

elektrike; pajisje elektrike për të bërë supë; pajisje elektrike për të bërë jogurt; makina 

elektrike për të bërë bukë; pajisje elektrike për të bërë çaj;urnat elektrike 

   

 

 

 

(111)  19169 

(151)  20/10/2016 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1081     

(732)  SHARP KABUSHIKI KAISHA  also 

trading as SHARP CORPORATION,a 

corporation organized and existing under the 

laws of Japan, Manufactures and Merchants 

of, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 

545-8522, , JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   Pastruesit elektrikë vakum për qëllime shtëpiake; pastruesit elektrike vakum për 

qëllime në industrial; pastruesit vakum robotik; pastruesit vakum elektrike  automatikë 

(vetëlëvizës), përkatësisht, robot përmirëmbajtje shtepiake ; pastruesit vakum elektrikë 

automatikë (vetëlëvizës), përkatësisht, robot për qellime industriale ; pastruesit vakum 

elektrikë automatikë (vetëlëvizës), përkatësisht, robotet për pastrimin  e qelizave modulare 

te solarve;  makinat elektrike larëse për qellime shtëpiake; makina telektrike larëse për 

qëllime industriale;  përziersit elektrik për qellime shtëpiake; ;  përziersit elektrik për 

qellime industrial; bluersit elektrik për qëllime shtepiake; makinat e lëngjeve  me shpejtësi 

të ulët për qëllime shtëpiake; presues elektrik të frutave për qëllime shtëpiake ; shtrydhës 

eelektrike për fruta; makinë fryrëse për qellime të kompresime të airit; makinë larëse enësh 

për qellime shtëpiake; makinë larëse enësh për qëllime industriale,përpunuesit elektrik të 

ushqimeve; bluarsi telektrik të ushqimeve ;bluarsit e mishit ; grirëse e mishit   

11   Mikrovalë; furra elektrike ; kompresuesit e airit për qellime shtëpiake, për qellime 

industriale ose për qellime të veturave; ventilatoret elektrik; ventiluest elektrik për ventilim; 

ngrohesit elektrike; pastruesit e airit; frigoriferë; ngrirës; frigoriferë – ngrirës; kapak; 

kapaket elektrik; furra me avull për tejnxehura; furrat për tejnxehje me avull që kanë 

funksionin  e furrës me mikrovalë; tosterat elektrik; furrat elektrike për tostera; grilla 

elektrik; sobat me iduksion per ngrohje; pllakat e siperme përzirje dhe sirtarët mikrovalë; 

sirtarët ngrohes elektrike; enet elelktrike për oriz; gjeneratorë ion për qëllime shtëpiake apo 

për qellime industriale; aparatet elektrike automatike gjeneruesejon (vetëlëvizës); aparatet 

elektrike deodorant me  funksionin e gjenerimit ion,  për përdorim te helemetat; tharëse 

flokësh; tharëse flokësh me funksionin e gjenerimit ion; 

Aparaturat elektrike me avull për fytyrë me funksionin e gjenerimit ion; aparaturat elektrike 

për fytyrë me funksionin e gjenerimit ion; pajisjet e fytyrës duke përdorur valët ultrasonike 

për qëllime shtëpiake; aparatet portative gjeneruese ion për qëllime bukuri; lloj destopi 

hemidifues per qellime bukurie; ion dhe aparaturat me avull për gjenerimin me LED 

sitemin  e ndriçimit për shtreter; aparatet per gjenerimin  ion dhe Mist për qëllime bukuri; 

aparatet per gjenerimin  ion dhe avullit për qëllime bukuri; makina per tharjen e rroba 

elektrike/shtreter per qellime shtepiake; aparate per tharje dhe instalimet që kanë 

funksioninion per gjenerim;diodat per emitimin e drites dhe aparatet per ndriqim dhe 

instrumente; aparatet per ndriqim dhe instrumente; ndriquesit e rrugve; ndriquesit e rrugve 

me qelia modulare solare ; dehemedifues; hemidifues; pastruesit e ujit per qellime 

shtepiake; dispenzuesve elektrik te ujit;dispenzuesit elektrik per uje te ngrohte;vitrinat 
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frigorifer dhe/ose ngrirese; kazanat elektrike; ngrohesit elektrik te ujit per qellime 

shtepiake; aparatet elektrike per dush të përbërë nga një ngrohës uji dhe një kokë dushi; 

apara telektrik per dush te përbërë nga një ngrohës uji, kokës se dushit dhe një pompë;tualet 

vaskat me pastruesit e ujit ;  

ngrohesit elektrik dhe aparatet tharese per banjo; aparatet tharese per banjo; ngrohesit me 

gaz dhe aparatet tharese per banjo; aparatet tharese me gaz per banjo; avulluesit elektrik te 

ushqimeve; bërësit elektrike te kafes; bërësit elektrike per sanduiç te nxehtë; forteza 

elektrike; pajisje elektrike për të bërë supë; pajisje elektrike për të bërë jogurt; makina 

elektrike për të bërë bukë; pajisje elektrike për të bërë çaj;urnat elektrike 

   

 

 

(111)  19180 

(151)  20/10/2016 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1083     

(732)  Bavaria N.V. de Stater 15737 RV 

LIESHOUT, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  

 
 

(540)  TIGON 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Pije joaloolike, pije të cilat quhen pije energjetike ose pije për fuqi   

 

 

 

(111)  19182 

(151)  20/10/2016 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1086   

(300)  302014047538.3  19/05/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  GRANDMA'S KITCHEN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Ushqime dietike dhe produktet për përdorim veterinar, shtesa dietike për kafshë   

31   Artikuj ushqimor dhe tagji për kafshë; preparate ushqimore per kafshe; artikuj 

ushqimor dietike (jo per perdorim ne mjeksi ) ; kocka dhe pertypesit ushqimor per kafshet; 

pije per kafshe; trajtimet ushqimore te kafsheve; shtese dietike per zogj; kripë për lëpirje; 

kripë për bagëti   
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(111)  19183 

(151)  20/10/2016 

(181)  19/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1088   

(300)  302014048564.8  28/05/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & 

Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, 

DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Preparate djathi që përhapet në formë kremi   

 

 

 

(111)  19252 

(151)  26/10/2016 

(181)  20/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1101    

(732)  QS Holdings, SARL 9-11, rue 

Louvigny L-1946, LU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Çanta për të gjitha qëllimet bartëse; Çanta sportive; Çanta shpine; Çanta shpine 

dhe dore; Çanta brezi; Çanta për çelësa; Valixhe; Çanta të mëdha bartëse; Çadra; Kuleta   

25   Rroba; Rripa (rroba); pantallona të shkurtra plazhi; Pallto; Këpucë; Doreza (rroba); 

Veshje për kokë; Kapele; Xhaketa; Xhinse; Pantallona; Bluza mbrojtëse sportive; Bluza; 

Pantallona të shkurtra; Çorape; Pulovëra; Xhupa; Rroba për not; Ndërresa; Kanatiere 

(rroba); Streha kasketash; Rroba për zhytje   

 

 

 

(111)  19254 

(151)  26/10/2016 

(181)  20/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1102 

(732)  QS Holdings, SARL 9-11, rue 

Louvigny L-1946, LU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  QUIKSILVER 
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( 511 ) 18   Çanta për të gjitha qëllimet bartëse; Çanta sportive; Çanta shpine; Çanta shpine 

dhe dore; Çanta brezi; Çanta për çelësa; Valixhe; Çanta të mëdha bartëse; Çadra; Kuleta   

25   Rroba; Rripa (rroba); pantallona të shkurtra plazhi; Pallto; Këpucë; Doreza (rroba); 

Veshje për kokë; Kapele; Xhaketa; Xhinse; Pantallona; Bluza mbrojtëse sportive; Bluza; 

Pantallona të shkurtra; Çorape; Pulovëra; Xhupa; Rroba për not; Ndërresa; Kanatiere 

(rroba); Streha kasketash; Rroba për zhytje   

 

 

 

(111)  19256 

(151)  26/10/2016 

(181)  20/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1103 

(732)  QS Holdings, SARL9-11, rue 

Louvigny L-1946, LU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Çanta për të gjitha qëllimet bartëse; Çanta sportive; Çanta shpine; Çanta shpine 

dhe dore; Çanta brezi; Çanta për çelësa; Valixhe; Çanta të mëdha bartëse; Çadra; Kuleta   

25   Rroba; Rripa (rroba); pantallona të shkurtra plazhi; Pallto; Këpucë; Doreza (rroba); 

Veshje për kokë; Kapele; Xhaketa; Xhinse; Pantallona; Bluza mbrojtëse sportive; Bluza; 

Pantallona të shkurtra; Çorape; Pulovëra; Xhupa; Rroba për not; Ndërresa; Kanatiere 

(rroba); Streha kasketash; Rroba për zhytje   

 

 

 

(111)  19257 

(151)  27/10/2016 

(181)  20/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1104   

(732)  QS Holdings, SARL 9-11, rue 

Louvigny L-1946, LU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ROXY  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Çanta për të gjitha qëllimet bartëse; Çanta sportive; Çanta shpine; Çanta shpine 

dhe dore; Çanta brezi; Çanta për çelësa; Valixhe; Çanta të mëdha bartëse; Çadra; Kuleta   

25   Rroba; Rripa (rroba); pantallona të shkurtra plazhi; Pallto; Këpucë; Doreza (rroba); 

Veshje për kokë; Kapele; Xhaketa; Xhinse; Pantallona; Bluza mbrojtëse sportive; Bluza; 

Pantallona të shkurtra; Çorape; Pulovëra; Xhupa; Rroba për not; Ndërresa; Kanatiere 

(rroba); Streha kasketash; Rroba për zhytje   
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(111)  19344 

(151)  02/11/2016 

(181)  21/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1105    

(732)  N.T. GENTLI Dardania, Kurrizi 49 

10000 Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Produkte kimike për industri, shkencë, veprimtari fotografike, lavërtari, pemtari 

dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e papërpunuar;  plehra organike; 

përzierje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje, saldim dhe pikje të metaleve; produktet 

kimike për konzervimin e ushqimit; lëndë  regjëse të lëkurës; lëndë ngjitëse të dedikuara 

për industri   

2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët   

3   Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate pastruese, 

llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, losione 

flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve   

4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; preparate për ngjitjen , lagëjen dhe thithjen e  

pluhurit; përbërje lagëse dhe ngjitëse; karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndezje   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate higjenike për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

konstrukcione  të transportueshme 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 metalike; mallra prej metali të 

zakonshëm të papërfshira në klasa të tjera; minerale   

7   akineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë 

krahu dhe armë të ftohta; paisje mekanike dhe  brisqe rroje   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, gjeodezik, detarë, vëzhgues, fotografikë, 
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kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin (akumulimin), përshtatjen ose kontrollimin e rrymës 

elektrike; aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; 

transportues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe 

mekanizma për aparate që vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, 

pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjikë, mjekësorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje të plagëve   

11    Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjete transporti; aparate lëvizëse nëpër tokë, ujë ose ajr   

13   Armë zjarri; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarre   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshura 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumenta 

kohëmatës dhe kronometrikë   

15   Instrumenta muzikorë   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese (shkronja shtypi); kallëpe stampimi   

17   Gomë, gutaperka, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara si gjysëmfabrikate; materiale 

paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali   

18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala   

19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali   

20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, shkumëdeti dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

22   Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara   

23   Fill dhe fije peri për përdorim në tekstile   

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline   

25   Veshje, këpucë, kapele   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe 
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karfica; lule artificiale   

27   Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili)   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra   

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

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire, bombone; akullore; 

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

akull   

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

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

për kafshët; malt   

32   Birrë; 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 (përjashtuar birrën)   

34   Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse   

35   Shpallje dhe reklamat; menaxhim punësh komerciale; administrim biznesi; shërbime 

zyre   

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

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; organizimi dhe përgatitje udhëtimi   

40   Përpunimi i materialeve   

41   Arsimi; aftësim profesional; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

sherbime analizash industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i 

kompjuterave nga ana mekanike dhe ajo e programeve   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore   

45   Shërbime juridiko-ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të 

individëve; shërbime personale  dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve   

 

 

(111)  19350 

(151)  02/11/2016 

(181)  21/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1106    

(732)  N.T. GENTLI Dardania, Kurrizi 49 

10000 Prishtinë, KS 

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

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

(540)  GENTLI SHOES 
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Prishtinë 

 
 

( 511 ) 1   Produkte kimike për industri, shkencë, veprimtari fotografike, lavërtari, pemtari 

dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e papërpunuar;  plehra organike; 

përzierje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje, saldim dhe pikje të metaleve; produktet 

kimike për konzervimin e ushqimit; lëndë  regjëse të lëkurës; lëndë ngjitëse të dedikuara 

për industri   

2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët   

3   Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate pastruese, 

llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, losione 

flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve   

4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; preparate për ngjitjen , lagëjen dhe thithjen e  

pluhurit; përbërje lagëse dhe ngjitëse; karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndezje   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate higjenike për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

konstrukcione  të transportueshme 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 metalike; mallra prej metali të 

zakonshëm të papërfshira në klasa të tjera; minerale   

7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë 

krahu dhe armë të ftohta; paisje mekanike dhe  brisqe rroje   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, gjeodezik, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin (akumulimin), përshtatjen ose kontrollimin e rrymës 

elektrike; aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; 

transportues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe 

mekanizma për aparate që vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, 

pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjikë, mjekësorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje të plagëve   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjete transporti; aparate lëvizëse nëpër tokë, ujë ose ajr   

13   Armë zjarri; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarre   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshura 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumenta 
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kohëmatës dhe kronometrikë   

15   Instrumenta muzikorë   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese (shkronja shtypi); kallëpe stampimi   

17   Gomë, gutaperka, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara si gjysëmfabrikate; materiale 

paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali   

18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala   

19    Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali   

20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, shkumëdeti dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

22   Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara   

23   Fill dhe fije peri për përdorim në tekstile   

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline   

25   Veshje, këpucë, kapele   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe 

karfica; lule artificiale   

27   Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili)   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra   

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

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire, bombone; akullore; 

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

akull   

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

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

për kafshët; malt   
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32   Birrë; 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 (përjashtuar birrën)   

34   Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse   

35   Shpallje dhe reklamat; menaxhim punësh komerciale; administrim biznesi; shërbime 

zyre   

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

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; organizimi dhe përgatitje udhëtimi 

 40   Përpunimi i materialeve   

41   Arsimi; aftësim profesional; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

sherbime analizash industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i 

kompjuterave nga ana mekanike dhe ajo e programeve   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore   

45   Shërbime juridiko-ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të 

individëve; shërbime personale  dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve   

 

 

(111)  18900 

(151)  04/10/2016 

(181)  21/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1107     

(732)  N.T. GENTLI Dardania, Kurrizi 49 

10000 Prishtinë, KS 

 (740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Produkte kimike për industri, shkencë, veprimtari fotografike, lavërtari, pemtari 

dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e papërpunuar;  plehra organike; 

përzierje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje, saldim dhe pikje të metaleve; produktet 

kimike për konzervimin e ushqimit; lëndë  regjëse të lëkurës; lëndë ngjitëse të dedikuara 

për industri   

2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 
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bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët   

3   Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate pastruese, 

llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, losione 

flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve   

4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; preparate për ngjitjen , lagëjen dhe thithjen e  

pluhurit; përbërje lagëse dhe ngjitëse; karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndezje   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate higjenike për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

konstrukcione  të transportueshme 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 metalike; mallra prej metali të 

zakonshëm të papërfshira në klasa të tjera; minerale   

7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë 

krahu dhe armë të ftohta; paisje mekanike dhe  brisqe rroje   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, gjeodezik, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin (akumulimin), përshtatjen ose kontrollimin e rrymës 

elektrike; aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; 

transportues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe 

mekanizma për aparate që vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, 

pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjikë, mjekësorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje të plagëve   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjete transporti; aparate lëvizëse nëpër tokë, ujë ose ajr   

13   Armë zjarri; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarre   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshura 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumenta 

kohëmatës dhe kronometrikë   

15   Instrumenta muzikorë   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese (shkronja shtypi); kallëpe stampimi   

17   Gomë, gutaperka, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 
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nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara si gjysëmfabrikate; materiale 

paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali   

18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala   

19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali   

20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, shkumëdeti dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

22   Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara   

23   Fill dhe fije peri për përdorim në tekstile   

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline   

25   Veshje, këpucë, kapele   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe 

karfica; lule artificiale   

27   Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili)   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra   

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

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire, bombone; akullore; 

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

akull   

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

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

për kafshët; malt   

32   Birrë; 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 (përjashtuar birrën)   

34   Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse   

35   Shpallje dhe reklamat; menaxhim punësh komerciale; administrim biznesi; shërbime 

zyre   

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

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   
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39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; organizimi dhe përgatitje udhëtimi   

40   Përpunimi i materialeve   

41   Arsimi; aftësim profesional; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

sherbime analizash industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i 

kompjuterave nga ana mekanike dhe ajo e programeve   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore   

45   Shërbime juridiko-ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të 

individëve; shërbime personale  dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve   

 

 

 

(111)  18901 

(151)  04/10/2016 

(181)  21/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1108    

(732)  N.T. GENTLI Dardania, Kurrizi 49 

10000 Prishtinë, KS 

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

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

 
 

(540)  KNAP  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Produkte kimike për industri, shkencë, veprimtari fotografike, lavërtari, pemtari 

dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e papërpunuar;  plehra organike; 

përzierje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje, saldim dhe pikje të metaleve; produktet 

kimike për konzervimin e ushqimit; lëndë  regjëse të lëkurës; lëndë ngjitëse të dedikuara 

për industri   

2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.   

3   Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate pastruese, 

llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, losione 

flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve   

4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; preparate për ngjitjen , lagëjen dhe thithjen e  

pluhurit; përbërje lagëse dhe ngjitëse; karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndezje   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate higjenike për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve 

 6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

konstrukcione  të transportueshme 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 metalike; mallra prej metali të 
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zakonshëm të papërfshira në klasa të tjera; minerale   

7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh 

 8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë 

krahu dhe armë të ftohta; paisje mekanike dhe  brisqe rroje   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, gjeodezik, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin (akumulimin), përshtatjen ose kontrollimin e rrymës 

elektrike; aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; 

transportues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe 

mekanizma për aparate që vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, 

pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjikë, mjekësorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje të plagëve   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjete transporti; aparate lëvizëse nëpër tokë, ujë ose ajr   

13   Armë zjarri; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarre   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshura 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumenta 

kohëmatës dhe kronometrikë   

15   Instrumenta muzikorë   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese (shkronja shtypi); kallëpe stampimi   

17   Gomë, gutaperka, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara si gjysëmfabrikate; materiale 

paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali   

18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala   

19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali   

20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, shkumëdeti dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera. 
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22   Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara   

23   Fill dhe fije peri për përdorim në tekstile   

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline   

25   Veshje, këpucë, kapele   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe 

karfica; lule artificiale   

27   Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili)   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra   

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

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire, bombone; akullore; 

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

akull   

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

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

për kafshët; malt   

32   Birrë; 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 (përjashtuar birrën)   

34   Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse   

35   Shpallje dhe reklamat; menaxhim punësh komerciale; administrim biznesi; shërbime 

zyre   

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

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; organizimi dhe përgatitje udhëtimi   

40   Përpunimi i materialeve   

41   Arsimi; aftësim profesional; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

sherbime analizash industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i 

kompjuterave nga ana mekanike dhe ajo e programeve   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore   

45   Shërbime juridiko-ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të 

individëve; shërbime personale  dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve   
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(111)  18902 

(151)  04/10/2016 

(181)  21/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1109 

(732)  N.T. GENTLI Dardania, Kurrizi 49 

10000 Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastruese, llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, 

losione flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjikë, mjekësorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje të plagëve   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

25   Veshje, këpucë, kapele   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe 

karfica; lule artificiale   

 

 

 

(111)  19355 

(151)  02/11/2016 

(181)  21/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1110   

(732)  N.T. GENTLI  Dardania, Kurrizi 49 

10000 Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastruese, llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, 

losione flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjikë, mjekësorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy 
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dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje të plagëve   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

25   Veshje, këpucë, kapele   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe 

karfica; lule artificiale   

 

 

 

(111)  19356 

(151)  02/11/2016 

(181)  21/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1111 

(732)  N.T. GENTLI Dardania, Kurrizi 49 

10000 Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ME RANDËSI  

KËPUCAT KNAP 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastruese, llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, 

losione flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjikë, mjekësorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje të plagëve   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

25   Veshje, këpucë, kapele   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe 

karfica; lule artificiale   

 

 

 

(111)  18903 

(151)  04/10/2016 

(181)  21/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1112 

(732)  SANOFI 54, rue de La Boétie, 75008 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  ILSIDEX 
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( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  19258 

(151)  27/10/2016 

(181)  21/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1113 

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

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

(740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  Jogovita 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produkte te qomështit, kryesisht qumësht për pije, qumësht i rhartuar, 

dhallë; jogurt, jogurt frutash, jogurt nga çokolata ose nga kakao;  pije jo alkoolike te 

përziera  qumështi, ( ne të cilat dominon qumështi), kefir, ajkë, djath i butë i bardhë, djath i 

butë i bardhë  me fruta ose bimë; dezerte te cilët kryesisht përbehën nga qumështi dhe 

melmesave me xhelatinë dhe /ose nisheste si mjete lidhëse; gjalpë, gjalpë e pastruar, djath 

dhe produkte nga djathi, qumësht dhe kumësht ne pluhur si  ushqim,  jogurt dietik për 

përdorim jo medicinal   

30   Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore   

 

 

 

(111)  19259 

(151)  27/10/2016 

(181)  24/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1115 

(732)  Montres Edox et Vista SA, 2714 Les 

Genevez, , CH 

(740)  Xhevdet Rama   Rr. "Muharrem 

Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 14   Metale fisnike dhe legura të tyre dhe produkte të metaleve fisnike ose të 

mbështjellura me to, të  cilat nuk janë përfshirë në klasë tjera; stoli, gurë të çmueshëm; 

instrumente për orëtarë dhe kronometrike   

 

 

 

(111)  19261 

(151)  27/10/2016 

(181)  24/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1116 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

(540)   
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Ignatiev Str. 

1000 Sofia, R. BULGARIA, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Letër;  karton; artikuj kartoni; letër kopjuese; letër mbështetëse; letër thithëse; 

mbulesa vendi nga letra; tabela reklamimi nga letra ose kartoni; letër argjendi; tabela 

sinjalizuese nga letra ose kartoni; materiale të printuara; fotografi; kuti nga kartoni ose 

letra; mbështjellës dhe mbulesa (për zyra); letër paketimi; shirit për puro; artikuj zyrash; 

forma (të printuara); pamflete; bloqe shënimesh; Kartolina vendesh nga letra ose kartoni; 

posterë; transfere dekalkomiane; etiketa, jo nga tekstili; kalendarë; katalogë; skeda 

(zyrash); dosje (rekuizita zyrash); qese (në formë zarfi, torbe) nga letra ose plastika, për 

paketim; materiale plastike për paketim (që nuk janë të përfshira në klasat tjera); 

mbështjellës nga kartoni ose letra, posaqërisht mbëshjtellës për cigare   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës; 

duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër 

për cigare; shpuzore për duhanpirës   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; publikim i 

teksteve publicitare; radio reklamim; reklamim nëpërmjet posterëve; distribuim i 

shablonëve, modeleve, ekzemplarëve; desiminim i çështjeve reklamuese; reklamim shitës; 

agjenci reklamimi; TV reklamim; aktivitete dhe shërbime administrative për menaxhim të 

transakcioneve të brendshme dhe ndërombëtare; kosulta lidhur me menaxhimin e biznesit; 

hulumtim dhe mbikçyrje marketingu; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; 

menaxhim biznesi ose asistencë në  ndërmarjet industriale; mbështejte në menaxhimin e 

biznesit; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose reklamimi; organizim të 

panaireve me qëllime komerciale ose reklamimi; reklamim i jashtëm duke përdorur 

bilbordë, poster të jashtëm, panel reklamimi, faqe muri; demonstrim i mallrave; përgatitje 

dhe publikim i reklamave nëpërmjet mediave printuese, audio, radio, televizionit dhe 

elektronike; reklamim nëpërmjet rjetit global kompjuterik; përditësim i materialeve 

reklamuese; eksport-import agjenci   
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(111)  18904 

(151)  04/10/2016 

(181)  24/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1117   

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, R. BULGARIA, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Letër;  karton; artikuj kartoni; letër kopjuese; letër mbështetëse; letër thithëse; 

mbulesa vendi nga letra; tabela reklamimi nga letra ose kartoni; letër argjendi; tabela 

sinjalizuese nga letra ose kartoni; materiale të printuara; fotografi; kuti nga kartoni ose 

letra; mbështjellës dhe mbulesa (për zyra); letër paketimi; shirit për puro; artikuj zyrash; 

forma (të printuara); pamflete; bloqe shënimesh; Kartolina vendesh nga letra ose kartoni; 

posterë; transfere dekalkomiane; etiketa, jo nga tekstili; kalendarë; katalogë; skeda 

(zyrash); dosje (rekuizita zyrash); qese (në formë zarfi, torbe) nga letra ose plastika, për 

paketim; materiale plastike për paketim (që nuk janë të përfshira në klasat tjera); 

mbështjellës nga kartoni ose letra, posaqërisht mbëshjtellës për cigare   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës; 

duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër 

për cigare; shpuzore për duhanpirës   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; publikim i 

teksteve publicitare; radio reklamim; reklamim nëpërmjet posterëve; distribuim i 

shablonëve, modeleve, ekzemplarëve; desiminim i çështjeve reklamuese; reklamim shitës; 

agjenci reklamimi; TV reklamim; aktivitete dhe shërbime administrative për menaxhim të 

transakcioneve të brendshme dhe ndërombëtare; kosulta lidhur me menaxhimin e biznesit; 

hulumtim dhe mbikçyrje marketingu; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; 

menaxhim biznesi ose asistencë në  ndërmarjet industriale; mbështejte në menaxhimin e 

biznesit; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose reklamimi; organizim të 

panaireve me qëllime komerciale ose reklamimi; reklamim i jashtëm duke përdorur 

bilbordë, poster të jashtëm, panel reklamimi, faqe muri; demonstrim i mallrave; përgatitje 

dhe publikim i reklamave nëpërmjet mediave printuese, audio, radio, televizionit dhe 

elektronike; reklamim nëpërmjet rjetit global kompjuterik; përditësim i materialeve 

reklamuese; eksport-import agjenci   

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

182 

 

 

(111)  19262 

(151)  27/10/2016 

(181)  24/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1118 

(300)  133033  26/06/2014  BG 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, R. BULGARIA , BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Letër;  karton; artikuj kartoni; letër kopjuese; letër mbështetëse; letër thithëse; 

mbulesa vendi nga letra; tabela reklamimi nga letra ose kartoni; letër argjendi; tabela 

sinjalizuese nga letra ose kartoni; materiale të printuara; fotografi; kuti nga kartoni ose 

letra; mbështjellës dhe mbulesa (për zyra); letër paketimi; shirit për puro; artikuj zyrash; 

forma (të printuara); pamflete; bloqe shënimesh; Kartolina vendesh nga letra ose kartoni; 

posterë; transfere dekalkomiane; etiketa, jo nga tekstili; kalendarë; katalogë; skeda 

(zyrash); dosje (rekuizita zyrash); qese (në formë zarfi, torbe) nga letra ose plastika, për 

paketim; materiale plastike për paketim (që nuk janë të përfshira në klasat tjera); 

mbështjellës nga kartoni ose letra, posaqërisht mbëshjtellës për cigare   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës; 

duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër 

për cigare; shpuzore për duhanpirës   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; publikim i 

teksteve publicitare; radio reklamim; reklamim nëpërmjet posterëve; distribuim i 

shablonëve, modeleve, ekzemplarëve; desiminim i çështjeve reklamuese; reklamim shitës; 

agjenci reklamimi; TV reklamim; aktivitete dhe shërbime administrative për menaxhim të 

transakcioneve të brendshme dhe ndërombëtare; kosulta lidhur me menaxhimin e biznesit; 

hulumtim dhe mbikçyrje marketingu; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; 

menaxhim biznesi ose asistencë në  ndërmarjet industriale; mbështejte në menaxhimin e 

biznesit; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose reklamimi; organizim të 

panaireve me qëllime komerciale ose reklamimi; reklamim i jashtëm duke përdorur 

bilbordë, poster të jashtëm, panel reklamimi, faqe muri; demonstrim i mallrave; përgatitje 

dhe publikim i reklamave nëpërmjet mediave printuese, audio, radio, televizionit dhe 

elektronike; reklamim nëpërmjet rjetit global kompjuterik; përditësim i materialeve 

reklamuese; eksport-import agjenci   
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(111)  18905 

(151)  05/10/2016 

(181)  24/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1119 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, R. BULGARIA, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Letër;  karton; artikuj kartoni; letër kopjuese; letër mbështetëse; letër thithëse; 

mbulesa vendi nga letra; tabela reklamimi nga letra ose kartoni; letër argjendi; tabela 

sinjalizuese nga letra ose kartoni; materiale të printuara; fotografi; kuti nga kartoni ose 

letra; mbështjellës dhe mbulesa (për zyra); letër paketimi; shirit për puro; artikuj zyrash; 

forma (të printuara); pamflete; bloqe shënimesh; Kartolina vendesh nga letra ose kartoni; 

posterë; transfere dekalkomiane; etiketa, jo nga tekstili; kalendarë; katalogë; skeda 

(zyrash); dosje (rekuizita zyrash); qese (në formë zarfi, torbe) nga letra ose plastika, për 

paketim; materiale plastike për paketim (që nuk janë të përfshira në klasat tjera); 

mbështjellës nga kartoni ose letra, posaqërisht mbëshjtellës për cigare   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës; 

duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër 

për cigare; shpuzore për duhanpirës   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; publikim i 

teksteve publicitare; radio reklamim; reklamim nëpërmjet posterëve; distribuim i 

shablonëve, modeleve, ekzemplarëve; desiminim i çështjeve reklamuese; reklamim shitës; 

agjenci reklamimi; TV reklamim; aktivitete dhe shërbime administrative për menaxhim të 

transakcioneve të brendshme dhe ndërombëtare; kosulta lidhur me menaxhimin e biznesit; 

hulumtim dhe mbikçyrje marketingu; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; 

menaxhim biznesi ose asistencë në  ndërmarjet industriale; mbështejte në menaxhimin e 

biznesit; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose reklamimi; organizim të 

panaireve me qëllime komerciale ose reklamimi; reklamim i jashtëm duke përdorur 

bilbordë, poster të jashtëm, panel reklamimi, faqe muri; demonstrim i mallrave; përgatitje 

dhe publikim i reklamave nëpërmjet mediave printuese, audio, radio, televizionit dhe 

elektronike; reklamim nëpërmjet rjetit global kompjuterik; përditësim i materialeve 

reklamuese; eksport-import agjenci   
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(111)  18907 

(151)  05/10/2016 

(181)  24/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1120  

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, R. BULGARIA, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Letër;  karton; artikuj kartoni; letër kopjuese; letër mbështetëse; letër thithëse; 

mbulesa vendi nga letra; tabela reklamimi nga letra ose kartoni; letër argjendi; tabela 

sinjalizuese nga letra ose kartoni; materiale të printuara; fotografi; kuti nga kartoni ose 

letra; mbështjellës dhe mbulesa (për zyra); letër paketimi; shirit për puro; artikuj zyrash; 

forma (të printuara); pamflete; bloqe shënimesh; Kartolina vendesh nga letra ose kartoni; 

posterë; transfere dekalkomiane; etiketa, jo nga tekstili; kalendarë; katalogë; skeda 

(zyrash); dosje (rekuizita zyrash); qese (në formë zarfi, torbe) nga letra ose plastika, për 

paketim; materiale plastike për paketim (që nuk janë të përfshira në klasat tjera); 

mbështjellës nga kartoni ose letra, posaqërisht mbëshjtellës për cigare   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës; 

duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër 

për cigare; shpuzore për duhanpirës   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; publikim i 

teksteve publicitare; radio reklamim; reklamim nëpërmjet posterëve; distribuim i 

shablonëve, modeleve, ekzemplarëve; desiminim i çështjeve reklamuese; reklamim shitës; 

agjenci reklamimi; TV reklamim; aktivitete dhe shërbime administrative për menaxhim të 

transakcioneve të brendshme dhe ndërombëtare; kosulta lidhur me menaxhimin e biznesit; 

hulumtim dhe mbikçyrje marketingu; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; 

menaxhim biznesi ose asistencë në  ndërmarjet industriale; mbështejte në menaxhimin e 

biznesit; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose reklamimi; organizim të 

panaireve me qëllime komerciale ose reklamimi; reklamim i jashtëm duke përdorur 

bilbordë, poster të jashtëm, panel reklamimi, faqe muri; demonstrim i mallrave; përgatitje 

dhe publikim i reklamave nëpërmjet mediave printuese, audio, radio, televizionit dhe 

elektronike; reklamim nëpërmjet rjetit global kompjuterik; përditësim i materialeve 

reklamuese; eksport-import agjenci   

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

185 

 

 

 

(111)  18908 

(151)  05/10/2016 

(181)  24/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1122 

(591)  Ngjyrë kafe dhe nuansat e ngjyrës 

kafe, e bardhë, e verdhë, e kuqe, e zezë, 

ngjyrë hiri dhe roze  

(732)  MAKPROGRES DOO ul. Ilindenska 

bb, 2310 Vinica , MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Waffles, nafore me krem të kakaos dhe qumështi   

 

 

 

(111)  18909 

(151)  05/10/2016 

(181)  24/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1123  

(591)  Ngjyrë e kaltër, e kuqe, e bardhë, e 

verdhë   

(732)  REAL MADRID CLUB DE FUTBOL          

Concha Espina, nº128.036 Madrid, ES 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Dosje kartoni, fletore dhe fletore detyrash, orare & mbështjellës të fletoreve për 

detyra, etiketa ngjitëse për fletore, arka lapsash, takëme zyrash, stilolapsa, lapsa - të vetëm 

ose si takëm, lapsa me xhel, takëm të ngjyrave të ujit, krajon, marker, çanta letre. Etiketa 

tato ngjitëse dhe transfere   

18   Torba (thasë, kompakte/basike/me rrota çanta shpine ergonomike, çanta që mbahen 

mbi supe). Çadra. Lëkurë dhe imitime nga lëkura,  dhe mallra të bëra nga këto materiale të 

cilat nuk janë të përfshirë në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; valixhe dhe çanta 

udhëtimi; çadra dielli dhe bastunë; kamxhik, dhe parzmore dhe shala. Çanta shkolle, çanta 

mode, çanta sportive plazhi, çanta udhëtimi, valixhe me rrota, çanta shpine me rrota; çanta 

dore, çanta cilindrike për pajisje dhe kuleta   

21   Kuti ushqimi dhe shishe për pije, gotë; pajisje dhe enë shtëpiake dhe kuzhine dhe 

kontejnerë; krehër dhe svungjer; brusha (pos brushave për piktorë); materiale për bërjen e 

brushave; artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; qelq i papërpunuar ose gjysëm i 
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përpunuar (pos qelqit i cili përdoret në ndërtimtari); qelqurina, porcelan dhe enë dheu të 

cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera; Torba me izolim termik për ushqim; gota për pije   

 

 

 

(111)  18906 

(151)  05/10/2016 

(181)  24/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1125 

(591)  Ngjyrë e bardhë, e zezë  

(732)  MAKPROGRES DOO ul. Ilindenska 

bb, 2310 Vinica , MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Waffles, nafore   

 

 

 

(111)  18910 

(151)  05/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1127 

(526 )  

(591)   

(300)   

(732)  Gilead Sciences Ireland UC 

          IDA Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

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

D"  

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

Prishtinë 

 
 

(540)  EPCLUSA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate faramaceutike   

 

 

 

(111)  18911 

(151)  05/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1128 

(732)  Bucher AG Langenthal Bern-Zürich-

(540)  MOTOREX 
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Strasse 31 4900 Langenthal, CH 

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

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

Prishtinë 

 
 

 

( 511 ) 1   Kemikalje për perdorim në industri, posaqërisht antifriz, fluide (vaj) për frena, 

vajra për hidraulikë   

2   Kemikalje për perdorim teknik, kryesisht ngjyra, llaqe, ndarës dhe tëhollues, preparate 

antikorozive, preparate për hjekjen e ndryshkut   

3   Kemikalje për perdorim teknik, kryesisht preparate për pastrim, llustrim, grryerje dhe 

abrazive; preparate për pastrim   

4   Vajra dhe yndyrëra (graso) për qellime teknike, vajra për prerje dhe lubrifikant për 

ftohje, lubrifikant për zingjir, lubrifikant dhe kemikalje për perdorim teknik, posaqërisht për 

servisimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e motocikletave, mopedëve dhe go-karts (mjeteve të 

vogla lëvizëse për gara dhe argëtim), si vajra lubrifikante, yndyrëra (graso) fubrifikante, vaj 

për zingjir, vaj motori dhe vaj për zingjirë në formë të sprejit për boca disperzuese (aerosol 

dispensers)   

 

 

 

(111)  18912 

(151)  05/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1129 

(732)  eprimo GmbH, Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC          

Rr.  

 
 

(540)  EPRIMO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 4   Energji, në veqanti energji elektrike (elektricitet), kompozime të karburanteve, në 

veqanti të gazit   

 

 

 

(111)  18913 

(151)  05/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1130   

(732)  eprimo GmbH, Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC          

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  EPRIMO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   Instalime për gjenerim të energjisë, si gjeneratorë me rrymë, turbina me gaz dhe 
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avull, makina për djegie të brendshme (përveq makinave tokësore), pjesë për ngrohje të 

kombinuar dhe central elektrik, si makina për djegie të brendshme, gjeneratorë; motorë dhe 

makina (përveq makinave tokësore), makina për djegie të brendshme për ngrohje të 

kombinuar dhe stacione elektrike, aparate dhe instalime për gjenerim të elektricitetit, për 

ngrohje të kombinuar dhe central elektrik   

 

 

 

(111)  18914 

(151)  05/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1131   

(732)  eprimo GmbH, Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  EPRIMO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 11   Instalime për ngrohje, pompa për ngrohje, centrale për ruajtjen e energjisë   

 

 

 

(111)  18915 

(151)  05/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1132 

(732)  eprimo GmbH, Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC          

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  EPRIMO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Makina elektrike   

 

 

 

(111)  18916 

(151)  05/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1133 

(732)  eprimo GmbH, Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  EPRIMO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 36   Shërbime për qështje financiare, në veqanti konsulencë lidhur me invesimet në 
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sektorin e energjisë, subvencionimi dhe financimi i masave të ruajtjes së energjisë   

 

 

 

(111)  18917 

(151)  05/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1134 

(732)  eprimo GmbH, Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  EPRIMO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 37   Ndërtimi I banesave, në veqanti izolimi i ndërtesave, aranzhimi I punëve të 

ndërtimit, konstruktimi I sistemeve të transportit për energji elektrike (elektricitet), energji 

tjera apo karburante, në veqanti të gazit, istalimi I paisjeve për furnizim me energji 

elektrike dhe rrjeteve të distribuimit të gazit; instalimi I paisjeve për ngrohje, mirëmbajtja 

dhe riparimi   

 

 

 

(111)  18918 

(151)  05/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1135 

(732)  eprimo GmbH, Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  EPRIMO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 39   Shërbime të furnizimit me energji elektrike, si furnizimi dhe distribuimi I 

energjisë elektrike (elektricitetit), energji tjera  apo karburante, në veqanti gaz; të gjitha 

llojet e shërbimeve në fushën e logjistikës, furnizimi dhe distribuimi I energjisë elektrike 

(elektricitetit), energji tjera apo karburante, në veqanti gaz   

 

 

 

(111)  18919 

(151)  05/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1136 

(732)  eprimo GmbH, Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

(540)  EPRIMO 
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( 511 ) 40   Gjenerimi i energjisë elektrike (rrymës), energji tjera dhe karburante në veqanti 

gaz    

 

 

 

(111)  18920 

(151)  06/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1137 

(732)  eprimo GmbH, Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  EPRIMO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 45   Shërbime juridike, në veqanti në lidhje me udhëheqjen e biznesit të agjensisë 

për të tjerët në sektorin e energjisë dhe aranzhimi dhe konkludimi I elektricitetit dhe 

kontratat për furnizimit me gaz   

 

 

 

(111)  18922 

(151)  06/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1138 

(732)  eprimo GmbH, Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  EPRIMO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Aranzhimi I kontratave për materiale ndërtimore dhe pjesë ndihmëse për 

patundshmëri, set për materiale ndërtimore. Negociimi dhe konkludimi I kontratave për 

furnizim me elektricitet, gaz dhe energji tjera   

 

 

 

(111)  19033 

(151)  13/10/2016 

(181)  25/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1139   

(732)  Versailles B.V.Verrijn Stuartweg 60, 

1112 AX  Diemen, ZB 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

 

(540)  EXCILOR 
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( 511 ) 5   Produkte farmaceutike, për trajtimin e sëmundjes kërpudhore të lëkurës   

 

 

 

(111)  18923 

(151)  06/10/2016 

(181)  26/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1142 

(591)  kaltërt, kaltërt e hapur dhe e bardhe  

(732)  SEPTONA S.A.INOFITA, VIOTIA 

32011, GR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; pamuk për qellime kozmetike; 

toptha pambuku për qellime kozmetike; shkopij pambuku për destinime kozmetike; 

faculeta letre të impregnuara me losion kozmetik; peceta për bebe; qumësht trupi për bebe; 

qumësht për pastrim dedikuar tualetit; qumësht për hjekjen e shminkave; kremëra për trup; 

artikuj tualeti; shkumë banjoje; preparate për perkujdesje të thonjëve   

5   Fasha për menstruacione; pelena me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; shtresa 

lëshuese; pamuk për qellime farmaceutike; shtupa mjekësore; fasha adhezive; plaster; 

material për lidhje; peceta (paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues antiseptik   

10   Shkopij me pambuk për vesh; nënshtresa (jastëk ) lëshuese për shtrat; mbulesa 

kirurgjike   

 

 

 

(111)  18924 

(151)  06/10/2016 

(181)  26/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1143   

(732)  ZWILLING J.A. Henckels AG         

Gruenewalder Str. 14-2242657 Solingen 

,DE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 8   Veglat e dorës dhe pajisjet (që operohen me dorë); Thikat; Armët e brezit; 

Brisqet e rrojës; Rripa lëkure për mprehje; Mprehës çeliku; Instrumentet për kujdesin e 

trupit dhe kozmetikë (të përfshira në klasën e 8); hapes per goca deti; gërshërë per mjekër; 

gërshërë xhepi; gërshërë per pemë; armët e brezi; prereset e fitilave; hapesit jo elektrik te 

kanaqeve; prerëse telash; pajisje depilimi, elektrike dhe jo-elektrike; takëm tavoline; kellef 
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per brisqe; thika xhepi; lima; thika te dhembezuara; thika bluarjeje; pajisje per dredhje te 

flokeve; pirunet; thika per tëharrje; gërshërë per tëharrje; vegla te kopshtit (që operohen me 

dorë); gërshërë të mëdha per shpezet (që operohen me dorë); preres te perimeve; gërshërë te 

flokëve për përdorim personal (elektrike dhe jo-elektrike); hanxhare; gërshërë per qendisje; 

veglat që operohen me dorë; gërshërë shtëpiake; gërshërë anesore; armët e brezit, të 

ndryshme nga armët të zjarrit; Gërshërë Ikebana; thika gjuetie; brisqet e rrojës; pajisje që 

operohen me dorë per agrikulture; lugë; sete manikyri; thika (mjete dore); thika (armë); 

kellefe për thika; mprehës per thikë (qe operohen me dorë); takëme; çanta per thikë; 

gërshërë për qepje); lima per thonje (elektrike dhe jo elektrike); pinca per lekure; 

shkelqyesit e thonjeve (elektrik dhe jo elektrik); gërshërë per thonje (elektrike dhe jo 

elektrike); pinca thonjesh; ekstraktore thonjesh; sete manikyri; sete pedikyri; sete per rroje; 

thyerse arrash (jo prej metali të çmuar); gërshërë letre; instrumentet për pedikyr; pinceta; 

thika per plantacione; vegla per lustrime; brisqe (elektrike dhe jo-elektrike); thika per rroje; 

preres metalesh; prerës tubash; shpata; kellefe per sshpata; tehe gersheresh; qethësit 

(instrumente dore); instrumentet zmeriluese (instrumente dore); instrumentet per mprehje te 

teheve (qe operohen me dore); gurë mprehes; thika prerese; vegla prerese; gërshërë 

rrobaqepësish; thika qeruese; shpata; kosa; gurë per kosë; draper; kapëse shpargu; gërshërë 

per qëndisje; gërshërë për shumë qëllime; shufra per mprehje; hanxhare; kapese sheqeri;     

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

gota nga qelqi per pije; kristale (qelqurina); artikuj dekorative bërë prej qelqi; gota per 

pirje; enë te thella qelqi; vazo qelqi; gota te medha qeramike; qeramika për qëllime 

shtëpiake; qeramikë për përdorim në kuzhinë; servise kafeje nga qeramika; vazo nga 

qeramika; servise (enë); gota kafej, gota dhe got ate medha çaji; servise kafeje; takëme 

tryeze për vaj dhe uthull; shtypese (hudhër -) (enë kuzhine); doreza për qëllime shtëpiake; 

Enë kuzhine; set enesh per darke nga porcelani; artikuj porcelani për qëllime dekorative; 

porcelan për përdorim shtëpiak; servise çaji jo nga metale  

të çmuara; gota (jo prej metali të çmuar); kontejnerët per ruajtjen e nxehtesise; brushat për 

bukurinë dhe trupin; materiale për krijimin e furçave; gota per vezë (jo prej metali të 

çmuar); kova akulli; termose; hapëse per shishe; shtrydhese frutash (jo-elektrike) për 

përdorim shtëpiak; enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës (jo prej metali të çmuar ose të 

veshura me to); takëme (jo prej metali të çmuar); kuzhine-dhe ene gatimi; makina kafeje (jo 

elektrike); ibrik kafeje (jo prej metali të çmuar); krehërat; shuaresit e qirinjeve (jo prej 

metali të çmuar); mbajtësit qirinjeve (jo prej metali të çmuar); enë kuzhine gatimi (jo-

elektrike); shporta për qëllime shtëpiake (jo prej metali të çmuar); hapese tapash; enë 

kozmetike; ibriket dhe tiganet; luge te medha; mbajteset e thikave; blloqe thikash; mullinj 

qe operohen me dore për qëllime shtëpiake; cante tualeti; mjete për pastrim; furçë per 

rruajtje; mbajtese per furçë rroje; rende për qëllime shtëpiake; enet mbajtese te kripes (jo 

prej metali të çmuar); gerryereset për qëllime shtëpiake; luge te medha (takeme); rrahese 

vezesh për qëllime shtëpiake (jo-elektrike); derrasat per prerje; garuzhde; sfungjerë; sita 

(për qëllime shtëpiake); mbylles per shishe shampanje; servise (tavoline-) (jo prej metali të 

çmuar); unaza per peceta (jo prej metali të çmuar); tundese per kokteje; sita (jo prej metali 

të çmuar); servues per shparg; lesh çeliku për pastrim; tabaka (jo prej metali të çmuar) për 

qëllime shtëpiake; ornamente zbukuruese per tavolina (jo prej metali të çmuar); takëme (jo 
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prej metali të çmuar); kulluese çaji (jo prej metali të çmuar); prerese pastash; okllagi; 

tenxhere; servues per byrek; hinka; makina përzierse (jo elektrike) për qëllime shtëpiake 

 

 

   

 

 

 

(111)  18926 

(151)  06/10/2016 

(181)  26/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1144 

(732)  ZWILLING J.A. Henckels AG          

Gruenewalder Str. 14-2242657 Solingen, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ZWILLING 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 8   Veglat e dorës dhe pajisjet (që operohen me dorë); Thikat; Armët e brezit; 

Brisqet e rrojës; Rripa lëkure për mprehje; Mprehës çeliku; Instrumentet për kujdesin e 

trupit dhe kozmetikë (të përfshira në klasën e 8); hapes per goca deti; gërshërë per mjekër; 

gërshërë xhepi; gërshërë per pemë; armët e brezi; prereset e fitilave; hapesit jo elektrik te 

kanaqeve; prerëse telash; pajisje depilimi, elektrike dhe jo-elektrike; takëm tavoline; kellef 

per brisqe; thika xhepi; lima; thika te dhembezuara; thika bluarjeje; pajisje per dredhje te 

flokeve; pirunet; thika per tëharrje; gërshërë per tëharrje; vegla te kopshtit (që operohen me 

dorë); gërshërë të mëdha per shpezet (që operohen me dorë); preres te perimeve; gërshërë te 

flokëve për përdorim personal (elektrike dhe jo-elektrike); hanxhare; gërshërë per qendisje; 

veglat që operohen me dorë; gërshërë shtëpiake; gërshërë anesore; armët e brezit, të 

ndryshme nga armët të zjarrit; Gërshërë Ikebana; thika gjuetie; brisqet e rrojës; pajisje që 

operohen me dorë per agrikulture; lugë; sete manikyri; thika (mjete dore); thika (armë); 

kellefe për thika; mprehës per thikë (qe operohen me dorë); takëme; çanta per thikë; 

gërshërë për qepje); lima per thonje (elektrike dhe jo elektrike); pinca per lekure; 

shkelqyesit e thonjeve (elektrik dhe jo elektrik); gërshërë per thonje (elektrike dhe jo 

elektrike); pinca thonjesh; ekstraktore thonjesh; sete manikyri; sete pedikyri; sete per rroje; 

thyerse arrash (jo prej metali të çmuar); gërshërë letre; instrumentet për pedikyr; pinceta; 

thika per plantacione; vegla per lustrime; brisqe (elektrike dhe jo-elektrike); thika per rroje; 

preres metalesh; prerës tubash; shpata; kellefe per sshpata; tehe gersheresh; qethësit 

(instrumente dore); instrumentet zmeriluese (instrumente dore); instrumentet per mprehje te 

teheve (qe operohen me dore); gurë mprehes; thika prerese; vegla prerese; gërshërë 

rrobaqepësish; thika qeruese; shpata; kosa; gurë per kosë; draper; kapëse shpargu; gërshërë 

per qëndisje; gërshërë për shumë qëllime; shufra per mprehje; hanxhare; kapese sheqeri;     

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

gota nga qelqi per pije; kristale (qelqurina); artikuj dekorative bërë prej qelqi; gota per 

pirje; enë te thella qelqi; vazo qelqi; gota te medha qeramike; qeramika për qëllime 
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shtëpiake; qeramikë për përdorim në kuzhinë; servise kafeje nga qeramika; vazo nga 

qeramika; servise (enë); gota kafej, gota dhe got ate medha çaji; servise kafeje; takëme 

tryeze për vaj dhe uthull; shtypese (hudhër -) (enë kuzhine); doreza për qëllime shtëpiake; 

Enë kuzhine; set enesh per darke nga porcelani; artikuj porcelani për qëllime dekorative; 

porcelan për përdorim shtëpiak; servise çaji jo nga metale  

të çmuara; gota (jo prej metali të çmuar); kontejnerët per ruajtjen e nxehtesise; brushat për 

bukurinë dhe trupin; materiale për krijimin e furçave; gota per vezë (jo prej metali të 

çmuar); kova akulli; termose; hapëse per shishe; shtrydhese frutash (jo-elektrike) për 

përdorim shtëpiak; enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës (jo prej metali të çmuar ose të 

veshura me to); takëme (jo prej metali të çmuar); kuzhine-dhe ene gatimi; makina kafeje (jo 

elektrike); ibrik kafeje (jo prej metali të çmuar); krehërat; shuaresit e qirinjeve (jo prej 

metali të çmuar); mbajtësit qirinjeve (jo prej metali të çmuar); enë kuzhine gatimi (jo-

elektrike); shporta për qëllime shtëpiake (jo prej metali të çmuar); hapese tapash; enë 

kozmetike; ibriket dhe tiganet; luge te medha; mbajteset e thikave; blloqe thikash; mullinj 

qe operohen me dore për qëllime shtëpiake; cante tualeti; mjete për pastrim; furçë per 

rruajtje; mbajtese per furçë rroje; rende për qëllime shtëpiake; enet mbajtese te kripes (jo 

prej metali të çmuar); gerryereset për qëllime shtëpiake; luge te medha (takeme); rrahese 

vezesh për qëllime shtëpiake (jo-elektrike); derrasat per prerje; garuzhde; sfungjerë; sita 

(për qëllime shtëpiake); mbylles per shishe shampanje; servise (tavoline-) (jo prej metali të 

çmuar); unaza per peceta (jo prej metali të çmuar); tundese per kokteje; sita (jo prej metali 

të çmuar); servues per shparg; lesh çeliku për pastrim; tabaka (jo prej metali të çmuar) për 

qëllime shtëpiake; ornamente zbukuruese per tavolina (jo prej metali të çmuar); takëme (jo 

prej metali të çmuar); kulluese çaji (jo prej metali të çmuar); prerese pastash; okllagi; 

tenxhere; servues per byrek; hinka; makina përzierse (jo elektrike) për qëllime shtëpiake   

 

 

 

(111)  18927 

(151)  06/10/2016 

(181)  27/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1145   

(732)  LABORATORIOS NORMON S.A.          

Rda. Valdecarrizo (Tres Cantos), 8E-28760 

(Madrid), ES 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  NORMON 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate të sanitarisë për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje; suplemente dietike për njerëz dhe kafshë; emplastër, 

materiale për lidhje; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

35   Import, eksport dhe shitje me pakicë ose me shumicë për preparate farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe pajisje mjekësore   
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(111)  18928 

(151)  06/10/2016 

(181)  27/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1146   

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING  62, Graf 

Ignatiev Str. 1000 Sofia, R. BULGARIA , 

BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Letër;  karton; artikuj kartoni; letër kopjuese; letër mbështetëse; letër thithëse; 

mbulesa vendi nga letra; tabela reklamimi nga letra ose kartoni; letër argjendi; tabela 

sinjalizuese nga letra ose kartoni; materiale të printuara; fotografi; kuti nga kartoni ose 

letra; mbështjellës dhe mbulesa (për zyra); letër paketimi; shirit për puro; artikuj zyrash; 

forma (të printuara); pamflete; bloqe shënimesh; Kartolina vendesh nga letra ose kartoni; 

posterë; transfere dekalkomiane; etiketa, jo nga tekstili; kalendarë; katalogë; skeda 

(zyrash); dosje (rekuizita zyrash); qese (në formë zarfi, torbe) nga letra ose plastika, për 

paketim; materiale plastike për paketim (që nuk janë të përfshira në klasat tjera); 

mbështjellës nga kartoni ose letra, posaqërisht mbëshjtellës për cigare   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës; 

duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër 

për cigare; shpuzore për duhanpirës   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; publikim i 

teksteve publicitare; radio reklamim; reklamim nëpërmjet posterëve; distribuim i 

shablonëve, modeleve, ekzemplarëve; desiminim i çështjeve reklamuese; reklamim shitës; 

agjenci reklamimi; TV reklamim; aktivitete dhe shërbime administrative për menaxhim të 

transakcioneve të brendshme dhe ndërombëtare; kosulta lidhur me menaxhimin e biznesit; 

hulumtim dhe mbikçyrje marketingu; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; 

menaxhim biznesi ose asistencë në  ndërmarjet industriale; mbështejte në menaxhimin e 

biznesit; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose reklamimi; organizim të 

panaireve me qëllime komerciale ose reklamimi; reklamim i jashtëm duke përdorur 

bilbordë, poster të jashtëm, panel reklamimi, faqe muri; demonstrim i mallrave; përgatitje 

dhe publikim i reklamave nëpërmjet mediave printuese, audio, radio, televizionit dhe 

elektronike; reklamim nëpërmjet rjetit global kompjuterik; përditësim i materialeve 

reklamuese; eksport-import agjenci   
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( 511 ) 9   Aparate dhe instrumente elektrike dhe elektronike (të përfshira në klasën 09) për 

përdorim në fushën e telekomunikimit, veçanërisht telefona celularë, telefona video; Ruter, 

aparatura faksimile, pajisje shfletimi dhe modeme dhe aksesorë për to, veçanërisht antena, 

njësi për furnizim të energjisë dhe pajisje për mbushje, çanta, këllëf, bateri,  akumulatorë, 

sisteme të folurit pa mbajtës,  çanta për pajisje kontabiliste,  mbajtës të përpunuar dhe 

mbajtës të përpunuar për vetura, duke përfshirë mbajtës të përpunuar për mikrofona; UMTS 

karta të të dhënave;  USB-UMTS  adapterë;  karta për telefona për ruajtjen dhe riprodhimin 

e të dhënave relevante për telekomunikim; transmetues për sinjale elektronike;  smart-karta 

(karta me qarqe të integruara), karta parapagese për telefona celularë;  karta për procedura 

të mbushjes elektronike të pajisjeve elektrike dhe elektronike;  SIM-karta (modul për 

identifikimin e parapaguesit);  karta të koduara të identifikimit;  karta magnetike;  karta të 

koduara;  softuer kompjuterik; softuer kompjuterik që mund të shkarkohet nga interneti; 

PDA  (asistencë personale  digjitale),  kompjuter tabletë; aparate për rrjetë telekomunikimi;  

drajver softuer për rrjete telekomunikimi dhe aparate telekomunikimi; softuer kompjuterik 

në CD Rom, DVD, karta memorie dhe USB pajisje;  SD  karta (karta të sigurta digjitale të 

memorisë); instrumente dhe aparate elektrike dhe elektronike;  aparate për incizim, 

transmetim ose riprodhim të zërit dhe / ose imazheve dhe / ose të dhëna dhe aksesorë të 

përpunuar elektronik për to,  në veçanti TV-të,  prozhektorë,  bimerë,  pajisje për radio,  

pajisje interneti për radio, radio orë, video regjistrues, dvd-plejerë, dvd-regjistrues, Blueray 

plejerë, cd regjistrues, makina diktimi, magnetofonë analogë dhe digjitalë,  gramafonë 

analogë  dhe digjitalë,  stereo, stereo portative,  video  plejerë portativë,  CD  plejerë 

portativë,  aparate për transmetim të lidhur me tel  dhe / ose  celular të zërit dhe / ose 

imazheve dhe / ose të dhëna të përpunuara elektronike; forcuеs, pranues, CD plejerë, që po 

ashtu instalohen në automjete motorike; instalime pranimi dhe pajisje transmetimi dhe 

pjesë për to për transmetimin e zërit dhe imazhit, në veçanti për pranim satelitor si antena, 

antena parabolike, dekodues, modeme, konvertorë,  konvertorë me mikrovalë,  forcues, 

forcues për antena,  përçues të zbrazët, priza lidhëse për antena, sistem të gjera të internet 

komunikimit,  antenë e dhomës,  kabllo antene;  çanta dhe mikrofona të përpunuar për CD 

plejerë portativë,  pajisje portative digjitale  elektronike, pajisje digjitale elektronike për 

xhep, MP3 plejerë dhe MP4 plejerë; akumulatorë dhe pajisje për mbushje për aparate 

fotografike, kinematografike dhe optike,  në veçanti kamera, videokamera dhe aparate 

optike dhe instrumente, në veçanti hard-disqe për foto, karta të memorisë, çanta për 

kamera, bateri, korniza për slajde,  ekrane të prozhektorëve,  stol me tre këmbë; aparate dhe 

instrumente për qarkullimin, kyçjen, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollimin e energjisë elektrike, në veçanti pajisje për mbushje për akumulatorë elektrik, 
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bateri dhe akumulatorë elektrikë; aksesorë për pajisje telefonike dhe sisteme telefonike, në 

veçanti antena, pajisje për mbushje, akumulatorë, sisteme të folurit pa mbajtës, mbajtës të 

përpunuar, këllëfë dhe çanta të përpunuara; korniza për fotografi digjitale;  pajisje 

periferike për kompjuter dhe aksesorë për ta, në veçanti tastiere, minj për kompjuter, top 

shtegu, pajisje shfletimi,  xhojstikë, bllok lojëra, timonë për kompjuterë, pajisje elektronike 

për të bërë muzikë, që përdoren me kompjuterë, qarqe eksperimentale, karta memorie, karta 

grafike, TV karta për kompjuterë, karta të zërit, ueb kamera, CD regjistrues,  DVD  

regjistrues,  Blue-Ray  regjistrues; modeme, kabllo lidhëse, karta lidhëse,  USB  kabllo, 

mikrofona për  kompjuterë, hard disqe, disqe, USB disqe, karta të rrjetit, pajisje për leximin 

e kartave, mikrofona; pajisje për navigacion dhe aksesorë për to, në veçanti antena, pajisje 

për mbushje, akumulatorë, mbajtëse dhe çanta të përpunuara; kompjuterë portativë dhe 

aksesorë për ta, në veçanti pajisje për mbushje, akumulatorë, mbajtëse dhe çanta të 

përpunuara për kompjuterë portativ; kufe; dëgjuese; mikrofona; bartës të të dhënave të 

regjistruara dhe të paregjistruara për regjistrimin e informacioneve, të dhënave, imazheve 

dhe zërave, në veçanti të CD-të,  DVD-të,  disqet Blue-Ray  disqet,  kartat e memorieve,  

kaseta audio, kaseta video, DV kaseta, shirit magnetik, mbajtës magnetik i të dhënave, 

mini-disqe; instrument elektronik për t’u lidhur me ekran ose monitor të jashtëm dhe 

aksesorë për këtë qëllim, në veçanti, bllok lojëra, mikrofonë, top shtegu; aparate për 

mbrojtje nga tensioni i lartë; pajisje për alarm; telekomandues; stacione të motit; kabllo; 

aparate celulare transmetimi; makina dhe mekanizma shitëse për aparate që operojnë me 

monedha; aparate për kontrollin e energjisë elektrike;  pajisje për përpunimin e të dhënave,   

kompjuterë dhe aksesorë për këtë qëllim,  mbajtës i makinave për leximin e të dhënave të të 

gjitha llojeve që përmbajnë softuer   

35   Shërbime të shitjes me pakicë,  shumicë dhe / ose porosi përmes postës, duke përfshirë 

Internetin dhe/ose programet televizive për shitje, që ndërlidhen me kompjuterë,  aksesorë 

kompjuterikë,  softuerë kompjuterik,  mallra elektrike,  mallra elektronike, mbajtës të zërit,  

mbajtës të të dhënave,  CD të regjistruar,  DVD të regjistruara, aparate multimediatike,  

aksesorë multimediatikë, aparate telekomunikuese,  asortiment i mallrave të 

sipërpërmendura,  për tjerët,  për qëllime të shitjes;  asortiment i mallrave,  për tjerët,  për 

qëllime të prezantimit; prezantim i mallrave në media të komunikimit për shitje me pakicë; 

Botim i materialeve të shtypura (duke përfshirë edhe formën elektronike),  për qëllime 

reklamimi; marketing të drejtpërdrejtë; reklamim të drejtpërdrejtë;  krijim i reklamave; 

përgatitje e reklamave për tjerë; reklamë në radio dhe/ose televizion;  publikim i teksteve 

publicitare; përpunimin e dizajnit për qëllime reklamimi;  marketing;  reklamim;  raporte 

publike; reklamim onlajn në rrjete kompjuterike; reklamim në billborde; vendosje të 

reklamave për tjerët;  shpërndarje për çështje reklamimi;  shpërndarje të reklamimit për 

tjerë përmes Internetit; shkrimin e kopjeve;  promovim i shitjes (për tjerët);  publikim i 

teksteve publicitare;  reklamim me postë elektronike;  shpërndarje të materialit reklamues 

(fletushka, prospekte,  materiale të printuara,  mostra); prezantim i mallrave për shitje me 

pakicë;  prezantime të mallrave dhe shërbimeve; shërbime reklamimi dhe marketingu; 

hulumtim të tregut;  organizim dhe aranzhim i evenimenteve reklamuese; kërkim i 

sponsorëve;  sponsorim në formë të reklamimit;  sigurim i të dhënave për kontakt për 

qëllime reklamimi;  reklamim në Internet, për tjerët; dhënie me qira të hapësirës për 

reklamë, duke përfshirë atë në Internet;  shërbimet e prokurimit,  për tjerë (furnizim i 

mallrave dhe/ose shërbimeve për biznese tjera); organizim i ankandeve, duke përfshirë ato 

në Internet;  aranzhim dhe/ose përfshirje të transaksioneve komerciale,  për tjerë,  duke 
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përfshirë kornizën e e-tregtisë; aranzhimi i kontratave, për tjerë, për shit-blerje të mallrave 

dhe/ose sigurimin e shërbimeve, në veçanti aranzhim i kontratave të telekomunikimit, 

kontratave për furnizimin e furnizimin e zërave të ziles për telefona, kontratave për 

sigurimin e shërbimeve riparuese dhe / ose mirëmbajtëse, kontratave për furnizimin e 

energjisë elektrike; aranzhimin e abonimeve për publikimet e tjerëve, në veçanti abonuesve 

të gazetës; aranzhimin e abonimeve për shërbimet e telekomunikimit për tjerët; analizë e 

çmimit të kostos; shërbime për krahasimin e çmimeve; përpilim, sistemim, mirëmbajtje dhe 

/ose azhurnim i të dhënave në bazën e të dhënave kompjuterike;  menaxhim i bazës së të 

dhënave;  shërbime për përpunimin e të dhënave; menaxhim i të dhënave; sigurim i 

informacioneve afariste dhe konsulencë për klientët (konsulencë e klientëve);  sigurim i 

informacioneve afariste;  koleksionim dhe aranzhim i artikujve mediatik lidhur me temën; 

renditje sistematike e të dhënave në bazën e kompjuterit; administrim dhe/ose përmbledhje 

e bazës së të dhënave kompjuterike;  përpunim administrativ i porosive;  përmbledhje dhe 

sigurim të çmimit dhe informacionit statistikor të qarkullimit dhe tregtisë; sigurim i 

informacionit profesional për çështje afariste, gjegjësisht sigurim i informacionit për tregun 

e reklamimit;  konsulencë e klientit; shërbime për dhënie me qira të makinave për shitje; 

dhënie me qira të stendave për shitje; planifikim, aranzhim dhe/ose zbatimin e masave për 

tërheqjen e klientëve dhe iniciativave besnike të klientëve,  në veçanti dërgimi me post, 

lirime, vauçer dhe/ose skema të shpërblimeve; zbatim i lotarisë dhe/ose garave,  si 

iniciative të reklamimit;  zbatim i bonusit dhe/ose skemave të shpërblimeve,  si skema të 

besnikërisë së klientit për qëllime të marketingut; tërheqje të klientëve dhe/ose kujdes për 

klientët përmes postës me qëllim të reklamimit;  shërbime të qendrës për lajmërim, 

gjegjësisht shërbim mbështetës përmes vijave të nxehta dhe kornizës së përpunimit 

administrativ të porosive,  pranim i kërkesave dhe/ose ankesave të klientëve përmes 

telefonit;  konsulencë organizative përmes qendrave të lajmërimit; qendra operatore të 

lajmërimit; dhënie me qira dhe lizing për pajisje për shitore, të përfshira në klasën 35,  

gjegjësisht makina dhe pajisje për zyrë, makina automatike për shitje,  sisteme për 

regjistrimin e parava në dorë,  hapësirë reklamimi; shërbime të siguruara përmes rrjeteve të 

telekomunikimit, gjegjësisht shërbimeve sekretarie   

38   Telekomunikime;  shërbime celulare telekomunikuese; shërbime telekomunikuese; 

shërbime portative telekomunikuese;  Shërbime portative të Internetit (shërbime 

telekomunikuese); shërbime të rrjetit mobile telekomunikues (shërbime telekomunikuese); 

shërbime telekomunikuese për telefona fiks, sigurimin e qasjes në një rreze të gjerë të 

telekomunikimit;  rreze të gjerë të shërbimeve; Shërbime të transmetimit televiziv;  

radiodifuzion për internet protokoll televizion (telekomunikime);  sigurimin e aksesit në 

internet protokoll televizion; shërbime për sigurimin e rrjetit të internetit, gjegjësisht dhënie 

me qira të kohës së aksesit në rrjetin e të dhënave dhe bazën e të dhënave,  në veçanti 

interneti; sigurimin e aksesit në, dhe/ose komunikim me, informacionet e vendosura në 

bazat e të dhënave me ndihmën e sistemeve interaktive kompjuterike, duke përfshirë 

shkëmbimet e forumeve, forumet informative dhe/ose kutitë e postës elektronike; sigurim i 

aksesit në sistemet e porositjes onlajn; sigurimin e hiperlidhjes ,  për tjerë;  shërbimet e 

teletext-it; transmetim i porosive; informacione për komunikimet; konsulencë, informacion 

dhe shërbime këshillëdhënëse në fushën e telekomunikimeve;  sigurim i informacionit 

lidhur me telekomunikimet dhe/ose shërbimet telekomunikuese; sigurimin e portaleve në 

Internet; shpërndarje të muzikës digjitale përmes telekomunikimeve;  transmetim i tekstit, 

porosive, informacioneve, zërave, imazheve dhe/ose të dhënave me ndihmën e transmetimit 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

199 

 

 

elektronik;  ueb porosi; reklamim elektronik (telekomunikime); dhënie me qira të 

aparateve, instalimeve dhe/ose instrumenteve të telekomunikimit; dhënie me qira të 

aparateve për telekomunikim dhe/ose për transmetim ose rikërkim të të dhanave dhe 

mesazheve;  sigurimin e aksesit në Internet  dhe rrjetet tjera të komunikimit;  sigurimin e 

aksesit në bazat e të dhënave; sigurimin e aksesit në informacionin nga Interneti; sigurimin 

e aksesit në të dhënën në rrjetin kompjuterik;  shërbime për akses në telekomunikim;  

dhënie me qira lidhur me aparatet dhe instalimet e komunikimit;  agjenci të lajmeve, 

gjegjësisht krahasim, analizim, azhurnim dhe/ose sigurim të informacionit; shërbime me 

vlerë të shtuar, gjegjësisht shërbime telekomunikuese lidhur me shërbimet e rrjetit virtual, 

gjegjësisht porosi ose njoftime të shkurtra në formë të shkruar ose zanore, gjegjësisht 

transmetim i  

informacioneve lidhur me monumentet,  kalendarët e evenimenteve,  rezultatet sportive,  

reklamimin, reklamime të klasifikuara dhe personale, gara, porosi, ofertat e fundit, 

shërbimet e dërgimit të ushqimit të shpejtë, shërbimet taksi dhe kohët e nisjes së 

fluturimeve për aeroporte; titujt kryesorë në fushën e tregtisë, politikës, mediave dhe 

telekomunikimeve,  numra të lotarive dhe fusha të ngjashme;  shërbime të siguruara me 

ndihmën e rrjeteve të telekomunikimit,  gjegjësisht riorientimin e thirrjeve, mbajtje të 

konferencave; krahasim dhe/ose sigurim i informacionit përmes postës elektronike; 

shërbime telefonike, të faksit, të teleksit, për mbledhjen dhe/ose transmetimin e porosive;  

radio  thirrje dhe / ose shërbime me postë elektronike; sigurim i shërbimeve qendrore të 

shkëmbimit për rrjetin e komunikimit elektronik; dhënie me qira dhe lizing për objekte 

tregtare, që janë përfshirë në klasën 38, gjegjësisht aparate dhe instalacione 

telekomunikuese, pajisje për telekomunikim, aparate për dërgimin e porosive,  faks makina,  

telefona,  telefona celularë, modeme, aparate telekomunikuese, transmetuese, televizive dhe 

radio   

42   Dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit kompjuterik;  programim kompjuterik;  

informacion dhe/ose shërbime këshillëdhënëse në fushën e teknologjisë së informacionit; 

shërbime për konsulencë teknike në fushën e teknologjisë së informacionit;  shërbime për 

programim kompjuterik;  programim të aparateve dhe pajisjes për përpunimin e të dhënave; 

rivendosje të të dhënave kompjuterike;  shërbime këshillëdhënëse në fushën e harduerit 

kompjuterik; instalim, aktualizim dhe mirëmbajtje të softuerit kompjuterik; përpunim 

dhe/ose administrim i të dhënave, për tjerët (që janë përfshirë në klasën 42),  gjegjësisht 

administrim i serverit;  sigurim elektronik i të dhënave;  dizajn i publikimeve të printuara 

dhe elektronike; përpunim i imazheve dixhitale (shërbime disenjatore grafike); Azhurnim i 

faqeve të Internetit;  dizajnim dhe mirëmbajtje e faqeve të internetit për palë të treta; 

shërnime për mbështetje teknologjike të faqeve të internetit për palët e treta; shërbime 

inxhinierike në fushën e telekomunikimit; shërbime për monitorim teknologjik të sistemeve 

të rrjetit telekomunikues; informacion dhe konsulencë lidhur me kompjuterët dhe/ose 

softuerët; informacion meteorologjik; dhënie me qira të pajisjes përpunuese, aparateve 

matëse; sigurim i platformave në Internet; dhënie me qira dhe lizing të objekteve tregtare, 

që janë përfshirë në klasën 42, gjegjësisht pajisje për përpunimin e të dhënave, softuer, 

pajisje periferike të kompjuterit; shërbimet e siguruar përmes rrjetit të telekomunikimit, 

gjegjësisht parashikimet për motin; përpunim i të dhënave dhe/ose menaxhimi i të dhënave 

për tjerë, gjegjësisht ruajtje elektronike e të dhënave   
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(111)  19166 

(151)  19/10/2016 

(181)  03/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1162 

(591)  Ngjyrë e kaltër dhe nuansat e ngjyrës 

së kaltër, e kuqe, ngjyrë kafe, e bardhë, e 

gjelbër   

(732)  BUJAR MORINA F.sh. Gllarevë, 

Rr.Sefaj Nr 1o. 32000 Klinë, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca për pastrim për përdorim në lavanderi; 

preparate për pastrim, lustrim, gërryerje dhe abrazivë; preparate për heqjen e njollave nga  

rrobat; preparate shtëpiake për heqjen e njollave të yndyrnave; preparate për zbutje 

paraprake; sapunë; parfumeri, vajra esenciale,  kozmetikë, losione flokësh; dentifricë; vatë 

kozmetike; gjele për dush; facoleta bebesh për pastrim; shampon, shampon bebesh; sapunë 

të lëngshëm; pastrues qelqi; mjete për larje të enëve; sapunë lavanderie; zbutës të pëlhurave 

për përdorim në lavanderi   

 

 

 

(111)  19263 

(151)  27/10/2016 

(181)  03/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1167   

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG          

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj  nena Tereze 29/1 B.4  

10000 Prishtina  Republic of Kosovo 

 
 

(540)  COTELLIC 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në onkologji   

 

 

(111)  19340 

(151)  02/11/2016 

(181)  04/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1169 

(591)  E gjelbert, roze, e bardhe, e kaltert  

(732)  Hipp & Co  Brünigstrasse 141, 6072 

Sachseln, Switzerland, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

(540)   
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( 511 ) 3   Produkte kozmetike për kujdesje ndaj trupit për bebe, foshnje,  bebet që sapo 

kanë filluar të ecin, fëmijët, në veqanti vajëra esenciale, letra dhe faculeta nga tekstili të 

plotësuara me vajëra, losione dhe/ose me preparate kimike për qëllim të higjenës së 

përgjithshme si dhe kujdesit ndaj trupit, vajëra, losione, kremëra, pudra (pluhur), sapunë, 

faculeta për kujdes ndaj lëkurës të plotësuara me losione kozmetike, preparate për larje, 

shamponë, krem për kujdes ndaj diellit, produkte për pastrim dhëmbësh, në veqanti pasta 

për dhëmbë, shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; sapunë dhe shamponë për qëllime 

mjekësore, në veqanti për bebe apo foshnje   

5   Preparate nga proteinat që përbëhen nga produktet nga kafshët dhe perimet për qëllime 

mjekësore, preparate farmaceutike, për përdorim nga njerzit; produkte dietale për fëmijë 

dhe invalid, të adaptuara për përdorim mjekësor; ushqim për fëmijë; losione, kremëra; 

pudër (pluhur), dhe preparate për larje; për qëllime mjekësore dhe në veqanti për bebe dhe 

fëmijë që sapo kanë filluar të ecin; shtresa për kujdes në gjidhënie   

8   Takëm enësh, në veqanti takëm enësh për gjidhënie dhe enë për fëmijë; gërshërë për 

thonj për bebe   

9   Termometër për banjo (gjatë larjes); jo për qëllime mjekësore; shtresa për mausë, kartela 

telefoni të koduara dhe kartela telefoni; bartës të zërit; në veqanti CD dhe kaseta   

10   Shishe për bebe dhe shishe për pije për bebet; shishe thithëse për bebe; biberon dhe 

zingjirë për biberon; unaza për dhëmbëzim; aspirator për frymëmarrje; termometër për larje 

për qëllime mjekësore; jastykë për mbajtjen e nxehtësisë për qëllime mjekësore   

21   Pjata jo nga metalet e qmueshme, ne veqanti pjata që mund të ngrohen, gota për 

ushqim; ngrohëse për shishet ushqyese; jo elektrike; mbajtëse të shisheve, brusha për shishe 

dhe biberonë, paisje ndihmëse për brusha, krehër, brusha për dhëmbë, brusha për flokë, 

gota për pije, vazo, (jo nga metali I qmuar); filxhana për kafe (jo nga metali I qmuar)   

24   Peshqirë për banjo nga materiale tekstili; dorëza për larje; mbathje për larje; fanella të 

para-lagura nga materiale jo nga leshi, qarqafë për krevat, në veqanti për bebe, foshnje dhe 

fëmijë; batanije për zvarritje; peshqir nga tekstili;  mbështjellës që ndërrohen nga tekstili ( 

të përfshira në klasën 24); rrjeta kundër mushkonjave   

25   Veshje, në veqanti për foshnje, fëmijë që mund të ecin edhe fëmijë; ne veqanti bluza, 

veshje të ngjitura për bebe, kominoshe, grykëse për fëmijë, mbathje për kokë, ne veqanti 

kapele, mbështjellës ndaj shiut, mbathje për këmbë, ne veqanti këpucë për gjimnastikë   

44   Shërbime konsulente për ushqim që kanë të bëjnë me bebe, foshnje dhe fëmijë, 

konsulencë për kujdes ndaj bebeve, foshnjeve dhe fëmijëve   
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(111)  19282 

(151)  27/10/2016 

(181)  05/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1177 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SCHOLL DIAMOND CRYSTALS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 8   Vegla dore dhe pajisje për përdorim ne amvisni te gjitha për manikir dhe pedikir; 

vegla dore për eliminimin e lëkures se trashur; vegla dore për pastrim(piling) lëkure; koka  

rotulluese me turpi për eliminimin e lëkurës së trashur; koka  rotulluese me turpi për 

pastrim( piling) lëkure; mjete për prerjën e thonjëve, turpi për thonjë; turpi për shputa te 

këmbëve; gërshër; pinceta;  pjesë dhe pajisje për te gjithë mallin e lartë përmendur   

 

 

 

(111)  19265 

(151)  27/10/2016 

(181)  05/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1178 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Xhevdet Rama   Rr. "Muharrem 

Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  MICRALUMINA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 8   Vegla dore dhe pajisje për përdorim ne amvisni te gjitha për manikir dhe pedikir; 

vegla dore për eliminimin e lëkures se trashur; vegla dore për pastrim(piling) lëkure; koka  

rotulluese me turpi për eliminimin e lëkurës së trashur; koka  rotulluese me turpi për 

pastrim( piling) lëkure; mjete për prerjën e thonjëve, turpi për thonjë; gërshër; pinceta;  

pjesë dhe pajisje pët te gjithë mallin e lartë përmendur   

 

 

 

(111)  19283 

(151)  27/10/2016 

(181)  05/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1179  

(591)  e kaltërt, e verdhë, e bardhë, hiri, e 

zezë  

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Xhevdet Rama   Rr. "Muharrem 

(540)   
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Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate jo-medicinale për trajtimin e shputave të këmbëve, duarve, thonjëve, 

trupit dhe lëkurës dhe për dekorim; krema, gjel, losione, vaj, balsam, pluhura, talk puder 

dhe  spreje për përdorin në shputa të këmbëve, durve, thonjë, trup dhe lëkurë; preparate jo-

medicinale për kurimin, kujdesin, pastrimin, qetësimin, revitalizimin dhe çlodhjen e 

shputave të këmbëve,  durve, thonjëve, trup dhe lëkurë; preparate jo-medicinale për larje në 

formë kripe, vaji dhe shkume për dush;  shkuma dushi në formë tabletash;  preparate toaleti 

jomedicinale; dezodoranse;  krema dezodoranse, gjele, losione, pluhura, talk pude dhe 

spreje; shtresa për këpuca të impregnuara me dezodorante; dezodoranse për shputa të 

këmbëve   

8   Vegla dore dhe paisje për përdorim në amvisni të gjitha për manikir dhe pedikir; vegla 

dore për eliminimin e lëkures së trashur; vegla dore për pastrim (piling) lëkure; koka  

rotulluese me turpi për eliminimin e lëkurës së trashur; koka  rotulluese me turpi për 

pastrim (piling) lëkure; mjete për prerjen e thonjëve, turpi për thonjë; turpi për shputa të 

këmbëve; gërshër; pinceta;  pjesë dhe pajisje pët të gjithë mallin e lartëpërmendur   

10   Aparate dhe instrumente ortopedike, ortotike, pediatrike dhe aparat dhe instrumente për 

kujdesin e shputave të këmbëve; materiale për qepje; instrumente,  paisje dhe aparate për 

kurimin dhe trajtimin e shputave të këmbëve dhe lëkurës; jastek  të vegjël për kurimin e 

shputave;  furnizime ndihmëse  për korigjimin e shputave,  përfshirë edhe   mbështëtëse 

shkopa të shputave për këpucë; aparate për ndarjen  dhe drejtimin e gishtave të këmbëve; 

aparat mbrojtës kundër krijimit të trashjeve në lëkurë, kallove (lythave) dhe pezmatimit të 

gishtave të këmbëve; paisje elektronike të cilat përdoren për eliminimin e lëkurës së 

trashur; paisje elektronike të cilat shfrytëzohen për pastrim (piling) të lëkurës; limë 

elektronike për shputa; limë elektronike për thonj; koka rotulluese për limë elektronike për 

shputa; koka rotulluese rezervë për limë elektronike për shputa; koka rotulluese për limë 

elektronike për thonjë; koka rotulluese reservë  për limë elektronike për thonjë; jastek të 

vegjël  për thembër dhe pjesën e përparëme nën thembër;  jastek mbrojtës për eshtra 

metatarzal; shtresa për çizme, unaza për thonjë të këmbëve dhe mbajtëse për shputa; shtresa 

për këpuca, shtresa ortopedike, shtresa për një përdorim, shtresa për këpucë të impregnuara 

me dezodorante për mbathje ortopedike; çorapë me  kompresion; çorapë me  kompresion të 

graduar; çorapë medicinale; çorapë ortopedike dhe terapeutike; çorapë për qëllime 

medicinale, kirurgjike  dhe/ose profilaktike;  çorapë medicinal dhe kirurgjike; çorapë për 

vena; aparat  për ushtrimin e shputave; artikuj ortopedik; instrumente dhe  aparate për 

vendosjen e fashave; aparate për fiksimin e gishtave dhe gishtave të këmbëve; fasha 
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elastike për nyje, kumashe elastike, bandazhe elastike për gjunjë, fasha elastike,  fasha për 

nyje të dorës, fasha për qëllime ortopedike; aparate për matje, hulumtim dhe marrjen e 

gjurmëve të shputave; masazher për trup; masazher elektrik; masazher për shputa; aparate 

dhe paisje terapeutike për masazhë dhe/ose larje; pjesë dhe pajisje për të gjithë mallin e 

lartëpermëndur   

 

 

 

(111)  19338 

(151)  02/11/2016 

(181)  05/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1180 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SCHOLL VELVET SMOOTH 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate jo-medicinale per kujdesin e shputave te këmbëve,duarve, thonjëve, 

trupit dhe lëkurës dhe për dekorim; krema, gjel, losione, vaj, balsam, pluhura, talk puder 

dhe  spreje për përdorin ne shputa te këmbëve, durve, thonjë, trup dhe lëkurë; preparate jo-

medicinale për kurimin, kujdesin,pastrimin, qetësimin, revitalizimin dhe çlodhjën e 

shputave të këmbëve,  durve, durve, thonjë, trup dhe lëkurë; preparate jo-medicinale për 

larje ne formë kripe, vaji dhe  shkume per dush;  shkuma dushi ne formë tabletash;  

preparate toaleti jo –medicinale; dezodoranse;  krema dezodoranse, gjele, losione, pluhura, 

talk pude dhe spreje; shtresa për këpuca te impregnuara me dezodorante; dezodoranse për 

shputa te këmbëve   

8   Vegla dore dhe pajisje për përdorim ne amvisni te gjitha për manikie dhe pedikir; vegla 

dore për eliminimin e lëkures se trashur; vegla dore për pastrim(piling) lëkure; koka  

rotulluese me turpi për eliminimin e lëkurës së trashur; koka  rotulluese me turpi për 

pastrim( piling) lëkure; mjete për prerjën e thonjëve, turpi për thonjë; turpi për shputa te 

këmbëve; gërshër; pinceta;  pjesë dhe pajisje pët te gjithë mallin e lartë përmendur   

10   Aparate dhe instrumente ortopedike, ortotike, podiatrike dhe  aparat dhe instrumente 

për kujdesin e shputave te këmbëve; material e për qepje; instrumente,  pajisje dhe aparate 

për kurimin dhe kujdesin e shputave të këmbëve dhe lëkurës; jastek  te vegjel për kurimin e 

shputave;  furnizime ndihmëse  për korigjimin e shputave,  përfshirë edhe   mbështëtëse  

shkopa te shputave për këpucë; aparate për ndarjën  dhe drejtimin e gishtave te këmbëve; 

aparat mbrojtës kunder krijimit te trashjeve ne lëkurë, kallove(lyth)  dhe pezmatimit te 

gishtave te këmbëve; pajisje elektronike të cilat përdoren për eliminimin e lëkurës se 

trashur; pajisje elektronike të cilat shfrytëzohën për pastrim (piling) te lëkurë; turpi 

elektronike për shputa; turpi elektronike për thonj; koka rotulluese për turpi elektronike  për 

shputa; koka rotulluese rezervë për turpi elektronike për shputa; koka rotulluese për turpi 

elektronike për thonjë; koka rotulluese reserve për turpi elektronike për thonjë; jastek te 

vegjël  për thembër dhe pjesën e përparëme nën thembër;  jastek mbrojtës për  eshtra 

metatarzal; shtresa për çizme, unaza për thonjë të këmbëve dhe  mbajtëse për shputa; 

shtresa për këpuca, shtresa ortopedike, shtresa për një përdorim, shtresa për këpucë te 

impregnuara me dezodorante për mbathje ortopedike; çorapë më  kompresion; çorapë më  
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kompresion te graduar; çorapë medicinale; çorapë ortopedike dhe terapeutike; çorapë për 

qellime medicinale, kirurgjike  dhe/ose profilaktike;  çorapë medicinal dhe kirurgjike; 

çorapë për vena; aparat  për ushtrimin e shputave; artikuj ortopedik; instrumented he  

aparate për vendosjen e fashave; aparate për fiksimin e gishtave dhe gishtave te këmbëve; 

fasha elastike për nuje, kumashe elastike, bandazhe elastike për gjunjë, fasha elastike,  

fasha per nuje te dorës, fasha për qellime ortopedike; aparate për matje, hulumtim dhe 

marrjën e gjurmëve të shputave; masazher për trup; masazher elektrik; masazher për 

shputa; aparate dhe pajisje terapeutike për masazhë dhe/ose larje; pjesë dhe pajisje per te 

gjithë mallin e lartëpermëndur   

 

 

 

(111)  19359 

(151)  02/11/2016 

(181)  08/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1185 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC          

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  LEXUS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Ftohës për motora, antifriz për motora, lëng për frena ëpr përdorim në paisjet 

motorike, kemikale për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

bujqësi, vreshtari dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastika të paprocesuara, 

pleh organik, kompozime për shuarjen e zjarrit, preparate për tretje dhe saldim; substanca 

kemikale për ruajtjen e gjërave ushqimore; substanca për nxirje; ngjitës që përdoren ne 

industri   

2   Bojrëra, zmalt, llak; mjete për mbrojtjen nga oksidimi (ndryshku) dhe kalbjes së drurit; 

materiale për ngjyrosje; mjete për grryerje; rëshirë natyrore e papërpunuar; metalet në 

fletëza dhe pluhur për piktorë, dekorator; shtypës dhe artistike   

3   Lëng për larje të dritareve për përdorim në paisjet motorike; qirinj aromatik; shkopinj 

temjani; preparate për aromatizim të ajrit; preparate për zbardhje dhe substanca tjera për 

përdorim për larje; preparate për pastrim, shkëlqim, fërkim, gërryerje, sapunë; parfumëra, 

vajëra esenciale, kozmetikë, losione për flokë, pasta dhëmbësh   

4   Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; pluhër thithëse, përbërje lagëse dhe 

lidhëse; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndricues; qirinjë dhe fitila 

për ndriqim   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dhe ushqim dietal të adoptuara për përdorim mjekësor apo veterinar, ushqim për 

foshnjet; shtesa dietale për përdorim nga njerzit dhe kafshët; leukoplastet, materiale për 

lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen e paraziteve; 

fungicide; herbicide   

6   Qelësa për mjete motorike;  qelësa bosh për mjete motorike; metale të rëndomta dhe 

aliazhet e tyre; materiale për ndërtimin e metaleve; ndërtesa të transportueshmë nga 
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metalet; materiale nga metali për binarët e trenit; kabllo jo-eletrike dhe rrjeta nga metalet e 

rëndomta; hekurishte, artikuj të vegjël nga metalet, gypa dhe tuba nga metali; kasaforta; 

mallra nga metalet e rëndomta që nuk janë të përfshira në klasat tjera; xehrore   

7   Makina dhe makinat vegëltore; motora (përveq mjeteve për lëvizje në tokë); 

kompllungje dhe rrypa transmisioni (përveq mjeteve për lëvizje në tokë); makina bujqësore 

të ndryshme nga ato që veprojnë me dore; inkubatorë për vezë, makina automatike për 

shitje   

8   Vegla dhe instrumente dore (që operojnë me dorë); enë për ngrënie (thikë, pirunjë dhe 

lugë); armë anësore; brisqe   

9   Bateri për paisje motorike, mbajtës të mobilave, mbulues dhe paisje ndihmëse, mbajtës 

të smartfonave, mbulues dhe paisje ndihmëse; mbajtës të tabletave kompjuterike; mbulues 

dhe paisje ndihmëse, rripa për qafe; syze, syze dielli, aparate dhe instrumente shkencore, 

detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për 

përqimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; 

mbajtës I të dhënave magnetike, disqe inqizuese, kompakt disqe, DVD dhe media tjera 

digjitale për incizim; makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe 

aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues I të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe 

kompjuterë për procesimin e të dhënave; softuerë kompjuterik, aparate për shuarjen e zjarrit   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjeksore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë 

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

11   Llampa dore, llampa për tavolinë, aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerimin e avullit, 

gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare   

12   Automjete dhe paisje ndihmëse, motora për automjete; motora (makina) për automjete, 

trupa për automjete, frena për automjete, dyer për automjete, rrota për automjete, rrota për 

timon për automjete, transmetues për automjete, goma për rrota të automjeteve, 

motocikleta, bicikleta, aparate për bartje në tokë, ajër apo ujë   

13   Armë zjarri; municion dhe predha; eksplozivë; fishekzjarrë   

14   Zingjirë për qelësa, unaza për qelësa, begja nga metali, bylyzykë, brosha, gjilpëra, 

vathë, unaza, lidhëse dore,zingjir dore, ora, metale të cmuara dhe aliazhet e tyre si dhe 

produktet e prodhuara nga ky material ose të flakura në metale të cmuara, të cilat nuk janë 

të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendari, gurë të cmuar; orëmatëse dhe instrumente 

tjera kronometrike   

15   Instrumente muzikore   

16   Sirtar për qelësa, letra të vogla, letra të vogla për vizatime, kapëse për para, mbajtëse 

pasaportash, libra, revista, letra, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët e tjera; materiale për lidhjen e librave; fotografi; materiale për 

zyre; ngjitës për zyre ose qëllime shtëpiake; materiale për artistë; brusha për pikturim; 

makina shkrimi dhe paisje tjera për zyre (përveq mobiljeve); materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie (përveq aparateve); materialet plastike për paketim (jo të përfshira në klasët 

tjera);  shtypës për printer; klishe   

17   Gomë, Palaquium, gomë, azbest, mikë dhe produkte të bëra nga këto materiale dhe që 

nuk janë të përfshira në klasët tjera; plastika në formë të nxjerrur për përdorim në 

prodhimtari; materiale për paketim, ndërprerje dhe izolim; gypa të lakueshme jo nga metali   

18   Qanta, mbajtëse letrash, mbajtëse për kartela, kuleta, lëkurë dhe imitim lëkure, 
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produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; 

lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje 

nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra për shalëbërës dhe sarac   

19   Materiale ndërtimore (jo nga metali); tuba të ngurtë (jo nga metali) për ndërtimtari; 

asfalt; zink dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali; monumente jo nga metali   

20   Jastekë, freskues që mbahen në dorë, mobilje, pasqyra, korniza për piktura; produkte 

(jo  të përfshira në klasët tjera) nga druri, tapa, kallam, fitil, artikuj shportarie, bori, kocka, 

fildish, kocka balenash, guaca, qelibar, perla, minerale të bardha dhe zëvendësues për të 

gjitha këto materiale, ose nga plastika   

21   Enë, enë, pjata, pjata të thella, gota, filxhana, shishe, kupa, kuti për paketimin e drekës, 

ngrohës jo elektrik të qajit, paisje për kafe të kulluar, enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe 

sfungjerë; brusha (përvec brushave për pikturim); material për krijimin e brushave; artikujt 

për pastrim; lesh qeliku; xham I papërpunuar ose gjysmë I përpunuar (përveq xhamave që 

përdoren në ndërtimtari); artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët tjera   

22   Litarë, spango, rrjeta, tenda, strehë, pëlhurë, thes dhe canta (jo të përfshira në klasët 

tjera);  material mbushës (përveq asaj nga goma apo plastika); materiale nga tekstili fijëzor 

I papërpunuar   

23   Penjtë për përdorim në tekstil   

24   Peshqirë, peshqirë për fytyrë, këllëf për jastekë, rrethore për enë, shtroja të vogla mat, 

faculeta, mbulesa për ulëse të karrikave, batanije, tekstil dhe mallëra nga tekstili, të cilat 

nuk janë të përfshira në klasët e tjera; shtrojë dhe mbulesa për tavolinë   

25   Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë, rripa, shall   

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, manzheta; karfice dhe gjilperëza; 

lule artificiale   

27   Tepihë për automjete, shtresa për dysheme për automjete, tepih, velenxë, qilima dhe 

mbulesa; linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e dyshemesë; tapeta (jo nga tekstili)   

28   Lojëra dhe pjesë lodrash, Lojërat dhe artikuj londrash; artikuj për gjimnastikë dhe 

sport, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; zbukurime për bredh   

29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të  

konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, recel; vezë , qumsht dhe 

produkte të  qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra   

30   Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash, bukë, biskota, pasta, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, sheqer, mjaltë; melasë, 

tharmë, pluhur gatimi; krypë, mustardë, uthull, salca; erëza; akull   

31   Drithëra, produkte bujqësore, hortikulturore dhe të pylltarisë, si dhe drithëra të cilat 

nuk janë të përfshira në klasët tjera; kafshë të gjalla; pemë dhe perime të freskëta; farëra, 

bimë dhe lule natyrale; ushqim për kafshët; tharm I birrës   

32   Birrë, ujë mineral dhe gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të frutave, 

shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve   

33   Pijet alkoholike (përveq birrës)   

34   Duhan; artikuj për duhanpirësit; shkrepësa   

35   Shërbime të shitjes me pakicë për automjete, pjese dhe aksesorë; reklamime dhe 

publicitet, zhvillimi I kampanjave promocionale për biznese, shërbime marketingu dhe 

reklamimi për marrëveshje lidhur me automjete, reklamim; menaxhim biznesi, administrim 

biznesi, shërbime për funksionim të zyrëve   
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36   Shërbimet e sigurimeve; punëve financiare; punëve monetare; punëve për 

patundshmëri   

37   Shërbimet e ndërtimtarisë, riparimit; instalacionit   

38   Ofrimi I ëeb-gazetave,  shërbimet e telekomunikimit   

39   Shërbimet e transportit; paketimit dhe ruajtjes së ushqimit; aranzhimet e udhëtimeve   

40   Shërbimet e trajtimit të materialeve   

41   Organizimi I garave të dizajnit, organizimi dhe drejtimi I eventeve garuese për 

automobila, ekspozita të automobilave, organizimi dhe drejtimi I lojërave, performance 

muzikore, shoë me muzikë live dhe evente vallëzimi, produksioni I filmave, ofrimi I 

publikimeve elektronike online, ofrimi I videove online, publikimi I librave elektronik dhe 

zhurnaleve online, edukimi, ofrimi I trajnimeve; aktivitete argëtuese sportive dhe kulturore   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtuese dhe dizajnuese në lidhje me 

të njejtat; shërbimet e analizave dhe hulumtimeve industriale; dizajnimi dhe zhvillimi I 

hardverëve dhe softverëve kompjuterik   

43   Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodimit të përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; higjienike dhe mirëmbajtjes së bukurisë 

për njerëzit dhe kafshët; shërbimet e bujqësisë, hortikultures dhe pylltarisë   

45   Shërbimet ligjore; shërbimet siguruese për mbrojtjen e pasurise dhe individëve; 

shërbimet personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e individëve   

 

 

 

(111)  19361 

(151)  02/11/2016 

(181)  09/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1195   

(732)  Royal Canin SAS 650, avenue de la 

Petite Camargue, F-30470 Aimargues, FR 

 (740)  Kujtesa Nezaj Nena Tereze 29/1 B.4 

10000 Prishtina Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 31   Produkte bujqësore, hortikulturore dhe të pylltarisë, drithëra dhe farëra; kafshë 

të gjalla, zogj dhe peshq; eshtra nga sepjet (peshqit); eshtra për qen; ushqime të ngrënshme 

për kafshë; produkte për të vegjëlit e kafshëve; fruta të freskëta dhe perime; gjëra 

ushqimore dhe pije për kafshë; zogj dhe peshq   

 

 

 

(111)  18870 

(151)  30/09/2016 

(181)  10/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1200 

 

(540)   
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(591)  Bardh dhe zi  

(732)  Caterpillar Inc. a company organized 

under the laws of the State of Delaware 100 

NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

 

 

( 511 ) 14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmueshme ose 

të veshura me ato, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahiret (stolit), gurët e 

çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e 

kohës); orët e dorës, orët, kopsat e mëngëve, mbërthyese kravatë, shufër mbërthyese e  

kravatës, byzylyk, zbukurim i varur, kopsat e rripit, vathë, zbukurime (bizhuteri), zinxhirë 

për çelësa, kunjat (gjilpëra me koke) mbërthyese, gjilpëra mbërthyese për jakë xhakete, 

gjerdane, xhep (mbajtëse ) e orës, orë alarmi, orë muri, rripa ore, kuti ore, zinxhirë nga 

stolitë, zinxhirë orësh, koronografet për përdorim si ore, kronometrat, mbajtësit  e cigareve 

(cigarlluk), kapëse (mbërthyese) i veshëve, kapëse (mbërthyese) i kravatës, stoli e 

kostumeve, shkrepëse, shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, 

unaza, orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për ore   

 

 

 

(111)  19108 

(151)  19/10/2016 

(181)  10/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1202 

(591)  Bardh dhe zi  

(732)  Caterpillar Inc. a company organized 

under the laws of the State of Delaware 100 

NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; vetura lodra dhe aksesoret e tyre, modele te 

lodrave, komplete lojrash për krijimin e punishtes, lodra mjete pune, stola lodrave mjete, 

automjetet lodër te kontrolluara me radio, dhe lodra ndërtimi; vetura ngasëse lodër, lodra 

ngasëse qe operojnë me bateri, puzzle, kuti veglash, lojëra pre luajtjen e roleve, lojëra ne 

dërrasë, blloqe lodra, dhe letra për loje   

 

 

 

(111)  18872 

(151)  30/09/2016 

(181)  10/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1203 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG          

(540)  ESBRIET 
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Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  18873 

(151)  30/09/2016 

(181)  10/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1206   

(300)  51807/2014  31/07/2014  AT 

(732)  GEOTEC ZEICHEN – UND 

KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH          

JACOB – PRANDTAUER – STRASSE 1 

6300 WŐRGL, AT 

(740)  Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr.  

 
 

(540)   ARISTO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Instrumente matëse, Metra, Vizore (instrumente matëse), Matës, Në veçanti 

vizore   (instrumente matëse),   këndmatës   (këndmatës rrethor, këndmatës gjysmërrethor), 

Vizore (instrumente matëse), Vizore palosëse, vizore kënddrejta, vizore arkitekture, 

Aparate dhe instrumente nautike, Instrumente navigacioni, Nanometra, Vizore zmadhuese; 

Kompase [instrumente matëse]; Vizore lëvizëse; Numëratore; Vizore lëvizëse rrethore; 

Varg rruazash për numërim; Makina llogaritëse jo-elektrike; Magnete (Dekorative -); 

Bobina elektromagnetike; Tregues elektronik që emetojnë dritë; Metra, vizore (instrumente 

matëse), Në veçanti vizore arkitekture, kënddrejta, vizore palosëse; Aparat për tregimin e 

kursit.   

16   Stilolapsa, Lapsa teknik, Lapsa për tush dhe Instrumente vizatimi; Ngjyra tushi dhe 

pastrues për stilografë; Lapsa të thjeshtë vizatimi, në veçanti lapsa, mbajtëse të lapsave, 

lapsa mekanikë, maje lapsash, fllamastera, lapsa fllamaster për vija; Lapsa thëngjilli; Letër 

vizatimi, fletore vizatimi, letër indigo,  letër për kopjim, letër e tejdukshme; Mprehëse, 

elektrike ose jo-elektrike; Goma, në veçanti gomë për shlyerje lapsi të thjeshtë, gomë për 

shlyerje ngjyre, gomë për shlyerje stilolapsi; Produkte për fshirje, Stilolapsa gravure, 

Mbushje për fshirëse; Gërryese [fshirëse] për zyra; Prerëse letre, Regjistratorë (material për 

zyre), Shabllone të prerjes, dërrasa të prerjes; Shkumës shkrimi, Në veçanti shkumës për 

tabelë të zezë, ngjyra dylli, pastele vaji, pastele të buta, ngjyra dylli për shkollë, Shkumës 

shënues; Mbajtëse për shkumësa; Mjete (Material) shkollor; Penda dhe stilolapsa vizatimi; 

Ngjyrë dhe shishe ngjyre; Mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa; Material, në veçanti stilolapsa 

me ngjyrë, fllamastera, stilolapsa shënues (material), shkopinj ngjyrosje, fllamastera me 

maje të hollë, lapsa fllamaster për vija dhe për vija të holla, ngjyra druri, pastele (ngjyra 

dylli), stilolapsa me maje që tërhiqet brenda, lapsa mekanikë, stilolapsa, stilolapsa shumë-

ngjyrësh, stilografë, penda dhe penda kaligrafike, brusha shkrimi; Pajisje për pikturim 

(mjete shkollore deh materiale për artistë), në veçanti enë të ngjyrave, Kutia të ngjyrave, 
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Korita të ngjyrës, Brusha të pikturimit, Brusha të ngjyrës; Kutia, Çanta dhe enë tjera për 

artikuj të vizatimit, pajisje shkrimi dhe materiale zyre; Dollapë për material (pajisje të 

zyrës); Zarfe (mjete zyre); Dosje paketuese nga plastika apo letra; Çanta të lapsave (mjete 

shkollore);  Mbajtëse të dokumenteve [mjete zyre]; Kutia nga kartoni apo letra; Çanta 

shkrimi [mjete zyre]; Material për zyre, në veçanti tavolina vizatimi, tabela shkrimi, ngjyrë, 

sfungjer për vula, mjete kimike dhe mekanike korrigjimi, kartela treguese; Ngjitës, xhela, 

ngjitës dhe shirita ngjitës për mjete zyre, material zyre dhe për qëllime shtëpiake; etiketa 

ngjitëse [mjete zyre]; Materiale vizatimi; Instrumente vizatimi; Instrumente shkrimi dhe 

Instrumente vizatimi; Mallra letre, Mjete për zyre dhe Material zyre; Mjete (materiale) 

shkollore; Vizore, në veçanti vizore për prerje nga plastika apo alumini me skaj të çelikut, 

vizore vizatimi, vizore katrore, Vizore me forma,  kënddrejta nga plastika, alumini, druri, 

vizore arkitekti, T Vizore; Vizore me katrorë, Në veçanti sete katrorësh 45 dhe 60 

shkallësh, set vizore për tabelë të zezë, Set vizore për gjeometri, Set vizore teknike, set 

vizore inxhinierike, vizore për kënde, Këndmatës, Vizore vizatimi; Shabllone, Në veçanti 

shabllone vizatimi, Kanavacë për pikturim, Shabllone të simboleve dhe T Vizore vizatimi, 

Shabllone për shlyerje, Matës (shabllone); Dërrasa shkrimi, Pajisje vizatimi për tabela muri, 

Kompase për tabela; Tablete vizatimi; Makina vizatimi, përpos orendive të projektimit; 

Koka vizatimi; T vizore vizatimi; Kompase për vizatim; Kompas, Në veçanti kompase me 

hark, kompase me shtojca, kompase ndarëse, kompase të tabelës së zezë; Sete kompasesh të 

lidhura me lapsa, lapsa mekanik, maje lapsash, goma, stilolapsa shkrimi dhe lapsa vizatimi, 

instrumente vizatimi, stilografë; Shtojca kompasesh, përfshirë rimbushjet, majat e 

zëvendësueshme, stilolapsa vizatimi, Zgjatje dhe shtojca të kompaseve   

18   Çanta, në veçanti çanta për pajisje zyre, material zyre, mjete sportive dhe material 

shkollor, në veçanti çanta për lapsa, kutia për material shkollor dhe mjete zyre; Çanta të 

palestrës, Çanta dore; Çanta shpine; Çanta zyre; Çanta sportive   

 

 

 

(111)  18875 

(151)  30/09/2016 

(181)  11/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1211  

(300)  VA201401550  01/07/2014  DK 

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, DK-

2500 Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
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( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe të veterinarisë; vaksina; preparate dhe substanca 

farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve që paraqiten 

në sistemin nervor qendror, që kanë origjinë prej tij ose që veprojnë mbi të; preparate dhe 

substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve që 

paraqiten në tru, që kanë origjinë prej tij ose që veprojnë mbi të; preparate dhe substanca 

farmaceutike që veprojnë në sistemin nervor qendror; preparate për stimulimin e sistemit 

nervor qendror; preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e 
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sëmundjeve dhe çrregullimeve psikiatrike dhe neurologjike; preparate dhe substanca 

farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e: sëmundjes dhe çrregullimit të Alcajmerit, 

depresionit, çrregullimeve të humorit, psikozave, sulmit në tru, ankthit, epilepsisë, 

sklerozës multiple, porfirive, sëmundjes dhe çrregullimit të Hantingtonit, pagjumësisë, 

sëmundjes dhe çrregullimit të Parkinsonit, skizofrenisë, sëmundjes dhe çrregullimit bipolar, 

sëmundjeve onkologjike, dhimbjes, alkoolizmit dhe sëmundjeve të varshmërisë; preparate, 

substanca, reagjentë dhe agjentë për qëllime diagnostike dhe mjekësore   

41   Organizimi dhe drejtimi i seminareve, konferencave, simpoziumeve, uorkshopeve 

(trajnim) dhe kurseve; shërbime edukimi dhe trajnimi në fushën e hulumtimit dhe 

zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, diagnostikës, mjekësisë, farmaceutikës, 

çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit; shërbime edukimi dhe trajnimi në 

fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, diagnostikës, 

mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit të ofruara 

në mënyrë elektronike, on-line, nëpërmjet rrjetit kabllor ose Internetit ose medieve tjera 

elektronike; organizimi dhe drejtimi i forumeve të ekspertëve, përfshirë ato on-line, në 

formë të seminareve, konferencave, simpoziumeve, uorkshopeve (edukim) dhe kurseve; 

programe trajnimi on-line; ofrimi i publikimeve on-line (jo të shkarkueshme), duke 

përfshirë librat, raportet, broshurat, libërthat, fletëpalosjet, përfshirë fletëpalosjet 

informative të pacientit, revistat, gazetat, materialet mësimore dhe edukative në fushën e 

hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, diagnostikës, mjekësisë, 

farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajne që kanë të bëjnë me 

to; analiza industriale dhe shërbime hulumtuese; ofrimi i softuerëve dhe i qasjes në të dhëna 

dhe informata në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, 

diagnostikës, mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe 

parandalimit; organizimi dhe drejtimi i forumeve të ekspertëve përfshirë ato on-line në 

fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, diagnostikës, 

mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit; 

hulumtime dhe zhvillime farmaceutike; shërbime shkencore dhe teknologjike dhe 

hulumtime në fushën e çrregullimeve, sëmundjeve dhe parandalimit; shërbime shkencore 

dhe teknologjike dhe hulumtime në fushën e sistemit nervor qendror, çrregullimeve të trurit 

dhe të çrregullimeve, sëmundjeve dhe produkteve farmaceutike që ndërlidhen me sistemin 

nervor qendror; hulumtime, prova dhe teste mjekësore; hulumtime, prova dhe teste klinike; 

hulumtime, dhe teste diagnostike, përfshirë provat klinike; sigurimi i informacionit 

mjekësor dhe medicinal në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe 

provave klinike   

44   Shërbime mjekësore; shërbime në fushën e psikiatrisë dhe psikologjisë; këshilla që 

kanë të bëjnë me preparatet dhe substancat mjekësore dhe farmaceutike; shërbime klinike 

mjekësore; shërbime të trajtimit mjekësor; shërbime të trajtimit terapeutik; shërbime të 

kujdesit shëndetësor dhe mjekësor që ndërlidhen me çrregullimet, sëmundjet dhe produktet 

farmaceutike të sistemit nervor qendror; ofrimi i informacionit mjekësor dhe medicinal në 

fushën e diagnostikës, mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe 

parandalimit; shërbime të informacionit mjekësor; sigurimi on-line i të dhënave dhe 

analizave mjekësore të dizajnuara për t'iu ofruar pacientëve dhe klientëve informata të 

përshtatura në bazë të nevojave, duke përfshirë dozimin mjekësor, diagnozën, çështjet 

terapeutike dhe menaxhimin mjekësor   
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( 511 ) 3   Preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim gjatë larjes; preparate 

pastrues, llustrues, fërkues dhe gërryes; sapune; parfumeri, esenca vajore, kozmetikë, 

locione flokësh; pasta dhëmbësh, kryesisht deodorante, aromatizues, preparate kozmetike 

për banja në vaskë, maska bukurie, preparate kujdesi për lëkurën dhe këpucët, preparate 

kujdesi për lëkurën e trupit, letra të lagura në locion kozmetik, kremëra, kuti tualeti, 

ngjyrues kozmetikë, ujë kolonje, ekstrakte lulesh, buzëkuqe, rimelë, lapsa kozmetikë, 

pluhura për qepallat e syve, preparatë për make-up, parfume, pudër talk, ujëra tualeti   

9   Aparate dhe instrumenta shkencore, detare, vëzhguese, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikqyrëse, jetëshpëtuese dhe 

didaktike kryesisht skelete dhe syze dielli, skelete dhe syze optike, skelete dhe syze mode, 

kuti syzesh; lente kontakti; kufje; zinxhirë syzesh, gjalma syzesh, strehëza syzesh, syze 

noti, syze për sporte; helmeta sporti, lupa, magnete për zbukurim   

14   Metale të cmuar dhe pjesët e tyre përbërëse dhe mallrat në metale të cmuar ose të 

veshur me to, të papërfshirë në klasë tjetër; bizhuteri, gurë të cmuar; instrumente 

orëpunuese dhe kronometrike, kryesisht ora alarmi, byrzylykë; kuti orash; zinxhirë 

bizhuteri; kronometra; ora dore, vathë, figurina prej metali të cmuar, diamante, flori, 

mbajtëse celsash, zbukurime kapelesh prej metali të cmuar, kuti bizhuterish, medaljonë, 

karfica zbukurimi, perla, platin, gurë të cmuar dhe gjysmë të cmuar, unaza, zbukurues 

këpucësh prej metali të cmuar, argjend, statuja prej metali te cmuar, kapëse kravatash, 

zinxhira orash, punime arti prej metali të cmuar   

18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe të papërfshira në 

klasa të tjera; lëkura kafshësh, gëzofe; kuti dhe canta udhëtimi; cadra, cadra dielli dhe 

bastuna, kryesisht canta sporti, canta, canta plazhi, kuti prej lëkure, kuti për kartat e kreditit, 

canta dore, imitacion lëkure, kuti celsash, lidhëse lëkure, canta pazari, rrypa lëkure, valixhe   

25   Veshje, veshje të këmbës, veshje të kokës, kryesisht sandale dhe shapka, kostume 

banjoje, rrypa për rroba, rroba, rroba prej imitacioni të lëkurës, kapele, kapuca, fustane, 

mbrojtëse veshësh në formë kufjesh, këpucë, cizme, atlete, veshje të brendshme, mbathje, 

këmisha të brendshme, këmisha nate, sutiena, kanatiere, geta, corape, dorashka, shalle, 

bluza, këmisha, pulovra, pantallona, funde, triko, pardesy, pallto, xhaketa, xhupa, kostume, 

kravata, pantofla, pantallona të shkurtra, uniforma, kominoshe, pupa   
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( 511 ) 7   Pastruesit elektrikë vakum për qëllime shtëpiake; pastruesit elektrike vakum për 

qëllime në industri; pastruesit vakum robotik; pastruesit vakum elektrike  automatikë 

(vetëlëvizës), përkatësisht, robot përmirëmbajtje shtepiake; pastruesit vakum elektrikë 

automatikë (vetëlëvizës), përkatësisht, robot për qellime industriale ; pastruesit vakum 

elektrikë automatikë (vetëlëvizës), përkatësisht, robotet për pastrimin  e qelizave modulare 

te solarve;  makinat elektrike larëse për qellime shtëpiake; makina telektrike larëse për 

qëllime industriale;  përziersit elektrik për qellime shtëpiake;   përziersit elektrik për 

qellime industrial; bluersit elektrik për qëllime shtepiake; makinat e lëngjeve  me shpejtësi 

të ulët për qëllime shtëpiake; presues elektrik të frutave për qëllime shtëpiake ; shtrydhës 

eelektrike për fruta; makinë fryrëse për qellime të kompresime të airit; makinë larëse enësh 

për qellime shtëpiake; makinë larëse enësh për qëllime industriale,përpunuesit elektrik të 

ushqimeve; bluarsi telektrik të ushqimeve ;bluarsit e mishit ; grirëse e mishit   

8   Hekur elektrik për hekurosje me sipërfaqe të rrafshët;  hekur elektrik për hekurosje me 

avull; shufër për dredhje flokësh; shufër për drejtimin e flokëve; stilizime të flokëve   

9   Pranuesit LCD televiziv ; pranuesit televiziv; fiksimi dhe montimi i kornizave metalike 

dhe i pjesëve për pranuesit LCD të televizonit; stacionet për transmetuesit satelitor ; 

memoret USB; Hard disk; komplete te kutiave; kabllot e energjisë; kabllo HDMI; kabllo të 

antenave; monitoret LCD; monitora; DVD player; Regjistrues DVD;  disk player  optike 

për; disk optik përregjistrim;  televizionet LCD të kombinuara dhe/ose monitorat me disk 

optik për regjistrim dhe  disk player optik; regjistruesit e vidokasetave; vidokamerat; 

vidokamerat e kombinuara; kamerat digjitale; audio player digjitale/regjistruese;  kompakt 

disk player;  mini disk player; mini disk rëregjistriues; altoparlant; amplifikator; 

riprodhuesit e frekuencave; regjistruesit e radio  kasetaveva me sherit, regjistruesit e radio 

kasetave me sherit me lexuesit kompakt disk; sistemet teatër në shtëpi që përbëhen nga disk 

playert/ regjistruesit, amplifikator, paisje për riprodhimin e frekuencave të ulta, altoparlant 

dhe kontrolluesit nga distanca; komponentet e sistemeve stereo të përbër nga disk 

playerat/regjistruesit,akordues, player i kasetave me sherit/regjistrues, altoparlant dhe 

komandues nga distanca; sistemet e kanaleve dhe sistemet e  muzikës stereo për telefonat 

smart dhe lexuesit degjital të audiove/regjistrues playbak; sistemet e zerimit bar me 

përmbajtje të një komponent altoparlant i projektuar për të riprodhuar frekuenca shumë të 
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ulëta bas, altoparlant dhe pajisje elektronike për rritjen e amplitudes dhe sinjaleve elektrike, 

tëpërdorur kryesisht në riprodhime zërit; kontrollues nga distanca; mbajtësit e sistemit të 

zërimit që e  përmbajn lexuesin e diskut , regjistruesit, akorduesit e zërit, altoparlant,pajisje 

e lektronike për rritjen e amplitudes dhe sinjaleve elektrike, e përdorur kryesisht në 

riprodhime zërit dhe mbajtësit; makinë karaoke; instrumente të navigacionit; fjalorë 

elektronikë; organizatorët elektronikë;  asistentë personal digjital; kalkulatoretelektronik; 

kompjuter; kompujteret laptop; kompjuteret tablet; kompujteret  tablet personal; PHS( 

sitemi telefonik personal i dorërs)telefonat; programet kompjuterike; makinë llogaritëse; 

sistemet POS; telefona; telefona  mobil; makina fotokopjuese; shtypësi; faks makinat; 

skanera; makinat fotokopjuse me operacionin e shtypësit, faks makinat dhe skanerat; qelizat 

modulare solare; kondicionert e energjisë; sistemet energjetike fotovoltaike të përbëra nga 

qelizat modulare solare ,kondicioneret e energjisë, kabllot për ndërlidhje, kornizat 

montuese dhe paisje në të cilin fiksohen qelizat modulare solare në kulmet e shtëpive dhe 

ndërtesave; akumulatorët; kotrolluesit; komponentet elektronik; qarqet e integruara; didodat 

emituese të drites; diodat modulare për emitimin e drites; panelet LCD; modulet LCD; 

modulet paraqitëse EL; sensoret imazh CMOS; modulet e kamerave CMOS;  modulet e 

kamerave për telefonat mobil; modulet CCD; LSIs; flash memorie; memoriet e 

kombinuara; memorie; diodat laser; pajisje të energjisë; pikap; komponentet RF; 

lexuesit/shënuesit  e kartave IC; modulet një-segment akordues ; shtypja në qark të 

tabelave;nderprerësit për furnizuesit e energjisë;  fotokoupleret; fototriakkouplera; 

fotointerrupteret; fototransistoret; fotodiodat; diodat me emitime të rrezeve infra të kuqe; 

sensoret elektrik –optik; fibra optike; pajisje e të dhënave me rreze infra të kuqe; paisjet 

gjeneruese ion; konverteret bllok të zhurmës së ulët; akorduesit digjital të televizionit; 

akorduesit digjital; kanalet tri aks-të shumëfishet; modem për tëdhëna satelitore; modulet 

modem për të dhënat satelitore; adapteret AC; njësitë tranzistor të energjisë; detektoret të 

energjisë; shtypja në rrjetet e bordeve; disk magneto-optike; drajveret për njësit e 

memoreive DATA; drajveret për njësit  me disk optik-magneto; njësit me rreze infra të 

kuqe për detektimin dhe  kontroll në distanc; pajisjet e komunikimit me rreze infra të kuqe 

për të dhënat; syze tre dimensionale për marrësit televiziv; publikime elektronike (të 

shkarkueshme); lexuesit elektronik të librave;  korniza digjitale të fotove; tabelet e bardha 

të integruara; tabelat e bardha interaktive; tabelat e bardha të integruara me panele 

kontaktuesë; tabelat e bardha interaktive me panele kontaktuesë; monitoret me ekran të 

kristalt likuid me panelat kontaktues; monitoret me ekran të kristalt likuid për sistemet e 

video konferencave; monitoret me ekran të kristalt likuid dhesistemet multi të monitorve 

për lajme,reklamim dhe argëtim; bateri; bateri të thata; bateri për telefona mobil dhe 

telefona smart; akumulatoret qëkan aparaturen për furnizimin me energji rezerv- baterive; 

projektoret me ekran te kristalt likuid, projektoret e tëdhënave, projektoret e teatrove; 

tabelet me funksion te dyfishtë; OPC(organikfotokoduktoret) tamburet për makinat 

fotokopjuese dhe për makinat fotokopjuse që kan funksionin e shtypësit; tamburet për 

makinat fax; finisherat për makinat fotokopjuese dhe për makinat fotokopjuse që 

kanfunksionin e shtypësit, makinat fax dhe skanera; kutit për makinat fotokopjuese dhe për 

makinat fotokopjuse që kan funksionin e shtypësit ,makinat fax dhe skanera; paisjet 

gjeneruese ion dhe njësit; monitorimi dhe aparatet alarmuese për qëllime të sigurisë dhe 

emergjencave;  kamerat e kombinuar Video dhe video regjistruese për qëllime të 

monitorimit; karta memorie; fletore elektronike; memot elektronike; ekran të kristalt likuid 

me panelat kontaktues; aparatura monitoruese për aparaturat monitoruese të mjedisit; 
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modulet sensor për monitorime për aparaturat monitoruese të mjedisit; sensorë mikrob; 

sensorë bakteriologjikë   

11   Mikrovalë; furra elektrike ; kompresuesit e airit për qellime shtëpiake, për qellime 

industriale ose për qellime të veturave; ventilatoret elektrik; ventiluest elektrik për ventilim; 

ngrohesit elektrike; pastruesit e airit; frigoriferë; ngrirës; frigoriferë – ngrirës; kapak; 

kapaket elektrik; furra me avull për tejnxehura; furrat për tejnxehje me avull që kanë 

funksionin e furrës me mikrovalë; tosterat elektrik; furrat elektrike për tostera; grilla 

elektrik; sobat me iduksion per ngrohje; pllakat e siperme përzirje dhe sirtarët mikrovalë; 

sirtarët ngrohes elektrike; enet elelktrike për oriz; gjeneratorë ion për qëllime shtëpiake apo 

për qellime industriale; aparatet elektrike automatike gjeneruesejon (vetëlëvizës); aparatet 

elektrike deodorant me funksionin e gjenerimit ion, për përdorim te helemetat; tharëse 

flokësh; tharëse flokësh me funksionin e gjenerimit ion; aparaturat elektrike me avull për 

fytyrë me funksionin e gjenerimit ion; aparaturat elektrike për fytyrë me funksionin e 

gjenerimit ion; pajisjet e fytyrës duke përdorur valët ultrasonike për qëllime shtëpiake; 

aparatet portative gjeneruese ion për qëllime bukuri; lloj destopi hemidifues per qellime 

bukurie; ion dhe aparaturat me avull për gjenerimin me LED sitemin e ndriçimit për 

shtreter; aparatet per gjenerimin ion dhe Mist për qëllime bukuri; aparatet per gjenerimin 

ion dhe avullit për qëllime bukuri; makina per tharjen e rroba elektrike/shtreter per qellime 

shtepiake; aparate per tharje dhe instalimet që kanë funksioninion per gjenerim;diodat per 

emitimin e drites dhe aparatet per ndriqim dhe instrumente; aparatet per ndriqim dhe 

instrumente; ndriquesit e rrugve; ndriquesit e rrugve me qelia modulare solare ; 

dehemedifues; hemidifues; pastruesit e ujit per qellime shtepiake; dispenzuesve elektrik te 

ujit;dispenzuesit elektrik per uje te ngrohte;vitrinat frigorifer dhe/ose ngrirese; kazanat 

elektrike; ngrohesit elektrik te ujit per qellime shtepiake; aparatet elektrike per dush të 

përbërë nga një ngrohës uji dhe një kokë dushi; apara telektrik per dush te përbërë nga një 

ngrohës uji, kokës se dushit dhe një pompë;tualet vaskat me pastruesit e ujit ; ngrohesit 

elektrik dhe aparatet tharese per banjo; aparatet tharese per banjo; ngrohesit me gaz dhe 

aparatet tharese per banjo; aparatet tharese me gaz per banjo; avulluesit elektrik te 

ushqimeve; bërësit elektrike te kafes; bërësit elektrike per sanduiç te nxehtë; forteza 

elektrike; pajisje elektrike për të bërë supë; pajisje elektrike për të bërë jogurt; makina 

elektrike për të bërë bukë; pajisje elektrike për të bërë çaj;urnat elektrike   

 

 

 

(111)  18878 

(151)  30/09/2016 

(181)  17/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1219  

(732)  DSM IP Assets B.V.Het Overloon 1 

6411 TE, Heerlen , NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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( 511 ) 5   Shtesa ushqimore; shtesa dietale; substanca dietale për përdorim mjekësor; 

përbërës për ushqime (dietale) për përdorim mjekësor; si aditivë ushqimor për përdorim si 

shtesa yshqyese; ushqim për bebe; formula për fëmijë; qumësht për bebe; ushqim për njerëz 

të sëmurë; për përdorim mjekësor; vitamin dhe preparate të vitaminave; vaj mjekësor, vaj 

me vitamina për përdorim nga njerëzit   

 

 

 

(111)  18879 

(151)  30/09/2016 

(181)  18/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1235  

(300)  14/4103829  08/07/2014  FR 

(732)  SANOFI 54, rue de La Boétie, 75008 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  LIBTAYO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produktet farmaceutike   

 

 

 

(111)  18880 

(151)  30/09/2016 

(181)  19/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1236   

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación - Edificio Inditex, 15142 Arteixo 

(A Coruña), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  SKHUABAN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat 

nuk janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra 

për shalëbërës dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza 

për ombrella; portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme 

çelsash dhe këllëfe çelësash (produkte po ku lëkure); çanta atashe; portofole, jo nga metali i 

çmuar; çanta shkolle; çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për 

bartjen e fëmijëve; çanta ruli; kuti të lëkurës apo tabelave të lëkurës, kuti të fibrit të 

vullkanizuar; kuleta; mbajtës të dokumenteve (produkte lëkure); kuti për artikuj tualeti; 

qafore për kafshë; zinxhirë; thellësimbajtës të lëkurës; mbështjellëse për ombrella; mbulesë 

shale për kuaj; çanta shpine; çanta shpine me një krah; këllëfe për muzikë; çanta lëkure 
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(zarfe, çantë postieri) për qëllime paketimi   

25   Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve 

ortopedike) dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo 

nga letra; shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për 

larje; qafore gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pantollona pelenë; shalla; kësule; 

shallë; rripa (veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shall i gjerë grash 

nga leshi; shalla fulardë, kapela; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme trikotazh; 

çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash (tabanë); 

thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; paje e 

femijës së sapolindur; qafore dhe mbështjellëse krahësh (veshje); triko sporti; dorashka pa 

gishta; veshore (veshje); kravata flutur, funda pareo   

 

 

(111)  18881 

(151)  30/09/2016 

(181)  19/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1237   

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación - Edificio Inditex, 15142 Arteixo 

(A Coruña), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  SKHUABAN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, produkte për rrojë, ujë tualeti, 

kaltërsues për lavanderi, niseshte për qëllime të lavanderisë; kemikale për gjallërimin e 

ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi); tampone pambuku për qëllime kozmetik; maska 

bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të nxirjes; kolorantë 

dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; takëme kozmetik; 

depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal (parfumeri); buzëkuq; lapsa 

për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për flokë dhe ngjyra për thonjë; 

preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione kozmetike; losione për pas 

rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada për qëllime kozmetike; heqës 

të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll 

këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për qëllime kozmetike; shoqërues letre 

për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru aromatik; transfere decorative për 

qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë deti; lule të thata dhe erëza 

frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; preparate kozmetike për banjo; 

preparate për valëzimin e flokëve; preparate lavanderike; artikuj tualeti; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, produkte jo-mjekësore për 

kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman të fytyrës; produkte 

higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti; produkte për mbrojtje kundër diellit 

(preparate kozmetike për rrezitje); ujë kolonje; sapunë deodorantësh; pluhur pudre talki   

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

219 

 

 

 

 

(111)  18882 

(151)  03/10/2016 

(181)  19/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1244 

(591)  E verdhë, ngjyrë kafe, e kuqe, e 

bardhë, e zezë  

(732)  Viacom International Inc. a 

corporation organized and existing under the 

laws of Delaware, U.S.A 1515 Broadway, 

New York, New York 10036, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Kostume banje, rrobe banje, veshje plazhi, rripa veshjesh, pantallona të 

shkurtra, xhaketa, kapotë, çorape, veshmbathje, bandan, triko, kostume për natën e 

shtrigave, kostume maskarade, kostume karakteresh, kostume skene, fustane, dorëza, 

pantallona palestre, mbulesa veshësh, veshje qafe, pizhame, pantallona, këmisha, këmisha 

për djresitje, veshje skijimi, pantallona të gjëra, ballik dielli, aski, triko me jakë ruli, veshje 

të brendshme, jelek, tuta sporti, veshje koke   

28   Lojra dhe gjëra lojrash, që do të thotë, lojëra me letra, shigjeta, kukulla; lodra që 

fryhen; kukulla pelushi; lodra pelushi; figura aksionesh dhe aksesorët për ato; makina për 

video lojëra që luhen vet që shfrytëzojnë CD-roome, makina për video lojëra që luhen vet, 

makina që luhen vet me dalje zëri, dhe lojëra tabelash; artikuj sporti, që do të thotë, klube 

golfi, bejzboli, futbolli, reket për goditje topi, topa aktivitetesh, skejtbord, shkopi bejzbolli; 

zbukurime për pemëm e krishtlindjes   

41   Shërbime argëtimi; produksion, përgatitje, shfaqje, distribuim dhe huazim të radio dhe 

programeve televizive dhe të filmave, filmave të animuar dhe zërit dhe video incizimeve 

nëse janë ose jo nëpërmjet mediave interaktive, ndër të cilat interneti; produksion i 

ngjarjeve të drejpërdrejta, produksion i ngajrjeve televizive; programe televizive që shfaqin 

muzikë; publikim i librave, magazinave dhe periodikëve; produksion dhe huazim i 

materialeve arsimore dhe të instruksioneve; organizim, produksion dhe prezantim të 

ngjarjeve për qëllime edukative, kulturore ose zbavitëse, pa ose nëpërmjet mediave 

interaktive; organizim, produksion dhe prezantim të konkurseve, garave, lojrave, kuizeve, 

ekspozitave, ngajrjeve sportive, shou-ve, shfaqjeve në rrugë, vënie të ngajrjeve në skenë, 

perfomansave teatrale, koncerteve, perfomansave të drejtpërdrejta dhe audiencës 

pjesmarëse në ngjarje; organizim i lojrave interaktive; produksion i sms – kuizeve; zbavitje 

dhe arsimim; të gjitha shërbimet e lartëpërmendura të dhëna nëpërmjet rrjetit global 

kompjuterik dhe rrejteve tjera të komunikimt (interaktive), përfshi edhe internetin   
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(111)  18883 

(151)  03/10/2016 

(181)  22/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1245    

(300)  2014-432  03/07/2014  LI 

(732)  Swarovski Aktiengesellschaft          

Dröschistrasse 15 9495 Triesen 

Liechtenstein, LI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, fotografike kinematografike, optike, 

për peshim, për matje, sinjalizim, kontrollë (inspektim), shpëtim dhe mësim; aparate dhe 

instrumente për shpërndarje, ndërprerje, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim 

të energjisë elektrike; aparate për gjirim, bartje dhe reprodukim të zërit ose fotografisë; 

bartës magnetik të të dhënave, disçe për gjirim; kompakt disçe, DVD disçe dhe medija të 

tjera digjitale për gjirim; mekanizma për aparate të cilat vehen në lëvizje me monedha ose 

zhetona; regjistër arke, makina llogaritëse, paisje për përpunimin e  të dhënave dhe 

kompjuterëve; softuer kompjuterik; aparate për fikjen e zjarrit; dëgjuese dhe kufje; telefona 

mobil; USB stik; paisje USB; paisje kompatibile për magazinimin e të dhënave; çanta, 

kutija dhe mbështjellëse për produktin e lartëshenuar; lapsa kimik stylos të cilat përdoren 

për ekrane të ndieshme në prekje; ndëgjuese dhe sisteme të zërimit, posaçërisht zërim 

transmetues; syze për diell; syze për shikim; këllëf për syze; dylbi të cilat i shfrytëzojnë dy 

lentat e objektivit; dylbi; teleskop; kamera fotografike; kompjuter laptop (kompjuter); 

shtroja për minj (maus); aparate navigacioni për automjete (paisje kompjuterike në 

makina); kalkulator dore   

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, aparate 

për furnizim me ujë dhe përdorim higjienik; llampadar dhe dekorime për to, njësi për 

ndriqim, llampadar dhe pjesë çelçi për to; drita për automobile; paisje për banjo dhe 

guzhina; vaska për banjo; tush kabina; tharëse për flokë; fener; abazhur; mbajtës abazhuri; 

reflector; WC vaskë; rrethoja për vaska dhe tush kabina; llampadar për rrugë; llampadar, 

llampa për biçikleta, llampa me hark ndriqimi; paisje për lavaman për banjo dhe guzhina, 

lavaman, vaska për larje dhe dush, armature për banjo dhe bateri me pulla rotative, bateri 

njëkahore për banjo, dush mikser, dush, dush spërkatës, gypa për lavaman; aparat për 

ftohjen e pijeve   

14   Metale fisnike dhe lëgura e tyra dhe mallrat nga metalet fisnike ose e mbuluar me to, 

që nuk është e kyqur në klasë të tjera; stoli, gurë të çmueshëm; instrumente kronologjike 

dhe kronometrike; stoli e vërtetë dhe bizhutë; gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; stoli; 

gjerdan; vath; bylyzyk; brosh; hajmali; zingjir; zingjir nga metalet e çmuara; varëse të cilat 

happen; pulla për mëngë; medale (stoli); varse nga metale të çmuara; stoli të imta nga 
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xhami, gurë të çmuar natyral ose artificial, gurë plastic, metal i thjesht ose i çmuar për 

përdorim personal; orë dore dhe orë muri dhe pjesë për to; natyral ose sintetik, të gjitha 

llojet e gurëve të çmuar për çdo përdorim; gurë të çmuar dhe gjyëm të çmuar, posaçërisht 

gurë nga çelqi dhe guri dhe stoli nga çelqi i gëdhendur   

25   Veshje; mbathje; kapela; pantallona, xhemper, veshje të thurura, këmisha, maica, 

shami, rripa, lidhëse, dorashka, qorapa për femra, shall, kravata; xhaketa; bluzë; kapot; 

sheshir; kapelë (për kokë); shirita për kokë (veshje); xhinse; bluza; veshje për femra; jelek; 

xhaketa të thurura; fustane të thurura; këmisha të thurura; shalla; çorapa najlloni për femra; 

jakne; mbrojtëse për vesh, fustana, të mbrendëshme për femra, çorapa, fustana, veshje për 

vallzim, triko, këpuca për vallzim, fustan për vallzim dhe kostum për vallzim; rroba 

banjoje; përparëse; mbajtëse për pantallona (treger); jaka (veshje); fustana solemn; sari; 

sarong; papuçe; jelek   

 

 

 

(111)  18884 

(151)  03/10/2016 

(181)  22/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1247 

(591)  e kaltërt e ndritshme, dhe e kaltërt e 

mbyllt  

(732)  RAİNAS ELEKTRİK VE 

AYDINLATMA  MALZEMELERİ 

İMALAT VE SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ                                                    

AKÇABURGAZ MAHALESİ KIRAÇ 

ORGANİZE SANAYİ 2.BÖLGESİ 4. 

CADDE 8.SOKAK NO:10 ESENYURT 

İSTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Antena, antenasatelitora, përfprcuespërantena, pjesëpërproduktet e 

lartpërmendura; komponenteelektriketëcilatpërdorennëpjesët e makinavedheaparateve; 

numruesdheindikatorpërmatjen e sasisëhargjuese, ndërpreskohor automatic; 

aparatedheinstrumentepërtransmetim, transformim, akumulimdhekontrolltërrymës; 

kablloelektrikdhembushjeelektrike, bateri, akumulatorelektrik; alarm dhe alarm 

kundërhapjes me dhunë, përveçpërautomjete, zileelektrike   

11   Instalime për ndriqim; drita për automjete për hapsira të jashtme dhe të mbrendëshme   

35   Shërbimet e takimeve për personat e tretë, lloje të ndryshme të mallrave, përkatësisht, 

antena, antena satelitore, përforcues për antena, pjesët të mallrave të cekura më lartë; 

komponente elektrike të cilat shfrytëzohen në pjesët elektrike të makinave dhe aparatave; 

numrues dhe indikator për matjen e sasisë së shfrytëzimit të shpenzimit, ndërprerës 

automatik i kohës së programuar; aparate dhe instrumente për transmetim, transformim, 

akumulimin dhe kontrollen e rrymës; kabllo elektrik dhe mbushje elektrike, bateri, 

akumulator elektrik; alarm dhe alarm kundër hapjes me dhunë, përveç për automjete, zile 
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elektrike, instalime për ndriqim; drita për automjete për hapsira të jashtme dhe të 

mbrendëshme, të cilat mundësojnë shfrytëzuesve që pa pengesa të shikojnë dhe të blejnë 

produktet e tilla, shërbimet e cekura mund të ofrohen në objektet për shitje me pakicë, 

diskonteve me shumicë, përmes mediave elektronike ose shitjes me katalog   

 

 

 

(111)  18887 

(151)  03/10/2016 

(181)  24/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1253   

(732)  ALDI GmbH & Co.KG       

Burgstr.37, D-45476 Mülheim and der Ruhr, 

Deutschland, DE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  ALDI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, 

kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore 

(suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe 

pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe 

harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve 

për ato, bicikletave dhe pajiseve për ato, pajisjeve për auomobila, orëve të murit, orëve të 

dorës dhe stilive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të 

shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, 

pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në 

amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për 

përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, 

paisjve sportive, lodrava, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë, bimëve, prordhimeve të duhanit; 

Shërbime on line të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, 

kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore 

(suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe 

pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe 

harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve 

për ato, bicikletave dhe pajiseve për ato, pajisjeve për auomobila, orëve të murit, orëve të 

dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të 

shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, 

pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në 

amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për 

përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, 

paisjve sportive, lodrava, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 
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kafshë, bimëve, prordhimeve të duhanit; 

Shërbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve 

dhe pajisjeve kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajiseve 

për ato, pajisjeve për auomobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për 

zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve 

tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe 

amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të 

krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, paisjve sportive, lodrava, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, 

prordhimeve të duhanit; 

Shërbime të udhëheqjes të punë në supermarket, shitoreve të shitjes me pakicë dhe diskont 

shitoreve të shitjes me pakicë;  

Shërbime të shpalljeve; shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të treta 

Shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjëssiht informatave për 

prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për knsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumatorë; 

Shërbime to organizimit të transakcioneve komerciale për palë të treta, poashtu nëpërmjet 

internetit; 

Shërbime të furnizimit/aritje të marëveshjeve nga lëmi i telefonisë celulare për palë të treta 

Shërbime të menaxhimit të punës 

Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrje së zhvillimit të biznesit 

Rekrutim kuadri 

Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit 

Shërbime të asistencës në menaxhimin komercial ose industrial 

Ofrim të shërbimeve për palë të treta (blerje të mallit dhe shërbime për ndërmarje të tjera)   

 

 

 

(111)  18888 

(151)  03/10/2016 

(181)  24/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1254  

(591)  Ngjyre oranzh (portokali) e hapur dhe 

e mbyllur, e kaltert, e kaltert e mbyllur   

(732)  ALDI GmbH & Co.KG         

Burgstr.37, D-45476 Mülheim and der Ruhr, 

Deutschland, DE 

 (740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

224 

 

 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, 

kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore 

(suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe 

pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe 

harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve 

për ato, bicikletave dhe pajiseve për ato, pajisjeve për auomobila, orëve të murit, orëve të 

dorës dhe stilive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të 

shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, 

pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në 

amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për 

përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, 

paisjve sportive, lodrava, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë, bimëve, prordhimeve të duhanit; 

Shërbime on line të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, 

kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore 

(suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe 

pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe 

harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve 

për ato, bicikletave dhe pajiseve për ato, pajisjeve për auomobila, orëve të murit, orëve të 

dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të 

shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, 

pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në 

amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për 

përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, 

paisjve sportive, lodrava, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë, bimëve, prordhimeve të duhanit; 

Shërbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 
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sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve 

dhe pajisjeve kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajiseve 

për ato, pajisjeve për auomobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për 

zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve 

tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe 

amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të 

krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, paisjve sportive, lodrava, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, 

prordhimeve të duhanit; 

Shërbime të udhëheqjes të punë në supermarket, shitoreve të shitjes me pakicë dhe diskont 

shitoreve të shitjes me pakicë;  

Shërbime të shpalljeve; shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të treta 

Shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjëssiht informatave për 

prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për knsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumatorë; 

Shërbime to organizimit të transakcioneve komerciale për palë të treta, poashtu nëpërmjet 

internetit; 

Shërbime të furnizimit/aritje të marëveshjeve nga lëmi i telefonisë celulare për palë të treta 

Shërbime të menaxhimit të punës 

Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrje së zhvillimit të biznesit 

Rekrutim kuadri 

Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit 

Shërbime të asistencës në menaxhimin komercial ose industrial 

Ofrim të shërbimeve për palë të treta (blerje të mallit dhe shërbime për ndërmarje të tjera)   

 

 

 

(111)  18889 

(151)  03/10/2016 

(181)  24/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1256  

(591)  Ngjyrë e kuqe dhe e bardhë 

(300)  T201400396  27/06/2014  FI 

(732)  Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, 01300 

Vantaa, FI 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Ngjyrna, firnajz; llak; mjete për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; 

materiale për ngjyrosje; mjete abrazive; rëshira natyrale të papërpunuara; metale në formë 

të fletëve dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, botues dhe artistë; ngjyra dhe lyerje për 

glazura; shtresa bazë e ngjyrës ose apretura; plumb i kuq; ngjyra të rezistueshme ndaj zjarit 

dhe ngjyra baktericide; ngjya qeramike; ngjyra për tekstil;  lakra argjendi dhe ari; tretës për 
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ngjyra dhe dendësues për ngjyra; mjete për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit, 

metalit, plastikës dhe materialeve tjera për ndërtimtari; lyrësues (ngjyra); lyrësues; njollë; 

ngjyrë gëlqerje dhe qumësht gëlqerje; badigeon dhe prodhime gjipsi për muratori; agjent 

për tharje dhe preparate për ngjyra; ngjitës dhe mjete lidhëse për materialet për mgjyrosje   

16   Letër, karton; tabela reklamuese nga letra dhe kartoni; serviete, mbështetëse për 

tavolina, mbështetës për enë; gjëra të shtypura; materiale libërlidhës; fotografi; materiale 

zyre; ngjitës që përdoren në zyre dhe amvisëri; materiale për artistë; brusha artistësh; 

makina shkrimi dhe rekuzita zyrash (pos mobiljeve); materiale trajnim dhe mësimdhënie 

(pos aparateve); materiale plastike për paketim (të cilët nuk janë të përfshirë në klasat 

tjera); shkronja shtypi; klishe shtypi; tabela/grafikonë dhe letra me ngjyra; broshura; 

posterë; udhëzues; shablonë për skajëzim; materiale të botuara në formë të mostrave të 

ngjyrave; materiale për informata dhe udhëzime në formë të shtypur  lidhur me njgyrat dhe 

mënyrës së ngjyrosjes si dhe zgjidhjes së ngjyrave dhe zgjidhjeve të mënyrave për 

ngjyrosje; brusha për ngjyrosje dhe tambure për ngjyrosje, mostra ngjyrash dhe lyrësues për 

përdorim në hapsirat publike në qoftëse janë pjesë përbërëse e materialeve të përfshira me 

klasën 16; natur letër; formularë, letra të zbrazëta, shablonë, mostra, tabela/grafikonë, 

diagramë; etiketa ngjitëse; buletinë; revista, publikime të botuara; fotografi grafike; 

materiale për modelim, modele për akitektë; doracak (udhëzues), materiale për trajnim dhe 

mësimdhënie (pos aparateve); kartë vizita; zarfe; materiale shtypura për reklamim të 

prodhimeve; reklama të shtypura, publikime reklamuese, poster reklamues, broshura dhe 

flajerë   

35   Shërbime të shpalljeve; shërbime të menaxhimit të punës: shrëbime të administrimit të 

punës; shërbime të ngjarjeve në zyra; shërbime komerciale nëpërmjet rrugës elektronike 

dhe shërbime të tregtisë elektronike, posaqërsiht ofrim të informatave për prodhimet 

nëpërmjet rrugës rrjeteve telekomunikuese për shpallje dhe qëllime shitjeje; shërbime të 

shitjes me shumicë dhe pakicë dhe shërbime elektronike komerciale nëpërmjet internetit 

për punë nga lëmia e gjyrave, shtrim dhe përpunim i sipërfaqeve për mallrat vijuese; 

preparate kimike, ngjyra, firnajz, llak, lyrësues, mjete për rruajtje nga ndryshku dhe kalbja e 

drurit, materiale për ngjyrosje; mjete abrazive; rëshira natyrale të papërpunuara; njollë, 

deterxhente, metale në formë të fletëve dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, botues dhe 

artistë, gjëra të shtypura; fotogarfi, mjete zyre, ngjitës dhe ngjitëse, materiale për artistë; 

furça dhe vegla dhe instrumente për ngjyrosje, tambure për ngjyrosje; shablon për 

pikturim/ngjyrosje, mbështjellëse mbrojtëse nga plastika, lyrësues mbrojtës me bazë 

ngjitësi, shiritë mbrojtës vetëngitës, tabela/grafikonë dhe letra me ngjyrë, mostra boje dhe 

ngjyre, pajisje për trajnim dhe mësimdhënie, materiale plastike për paketim, materiale 

ndërtimtarie, veshje, veshmbathje, mbulesa koke, tekstil, pëlhura, perde, materiale për 

mbulim të sipërfqeve të dyshemesë, tapeta   

 

 

(111)  18890 

(151)  03/10/2016 

(181)  26/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1258    

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

227 

 

 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Produkte parfumerike; produkte kozmetike; aroma; deodorant për përdorim për 

pëdorim personal; sapune; preparete për kujdesin e dhembëve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa të ushqimit, duke përfshirë ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa ushqimore; shtesa dietike për qëllime të dobësimit; ushqim për foshnje; 

barishta dhe pije të barishtave të përshtatura për qëllime mjekësore; preparate dhe artikuj 

dentar; preparate sanitare për qëllime mjekësore; peceta higjienike; tamponë higjienik; 

leukoplaste; material për fashim (lidhje); pelena, duke përfshire ato të bëra nga letra dhe 

tekstili; preparate për mbutjen e paraziteve; fungicide; deodorant tjerë përpos për njerëz apo 

për shtazë; preparate për aromatizimin e ajrit; dezinfektues; antiseptikë; detergjente për 

qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  18891 

(151)  03/10/2016 

(181)  26/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1259   

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Produkte parfumerike; produkte kozmetike; aroma; deodorant për përdorim për 

pëdorim personal; sapune; preparete për kujdesin e dhembëve   

5   “Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa të ushqimit, duke përfshirë ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa ushqimore; shtesa dietike për qëllime të dobësimit; ushqim për foshnje; 

barishta dhe pije të barishtave të përshtatura për qëllime mjekësore; preparate dhe artikuj 

dentar; preparate sanitare për qëllime mjekësore; peceta higjienike; tamponë higjienik; 

leukoplaste; materiale për fashim (lidhje); pelena, duke përfshirë ato të bëra nga letra dhe 

tekstili; preparate për mbytjen e paraziteve; fungicide; herbicide; deodorant, tjerë përpos 

për njerëz apo për shtazë; preparate për aromatizimin e ajrit; dezinfektues; antiseptikë; 

detergjente për qëllime mjekësore“   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

228 

 

 

 

(111)  18893 

(151)  03/10/2016 

(181)  26/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1260 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Produkte parfumerike; produke kozmetike; aroma; deodorantë për përdorim 

personal; sapune; preparate për kujdesin e dhëmbëve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa të ushqimit, duke përfshirë ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa ushqimore; shtesa dietike për qëllime të dobësimit; ushqim për foshnje; 

barishta dhe pije të barishtave të përshtatura për qëllime mjekësore; preparate dhe artikuj 

dentar; preparate sanitare për qëllime mjekësore; peceta higjienike; tamponë higjienik; 

leukoplaste; materiale për fashim (lidhje); pelena, duke përfshirë ato të bëra nga letra dhe 

tekstili; preparate për mbytjen e paraziteve; fungicide; herbicide; deodorant, tjerë përpos 

për njerëz apo për shtazë; preparate për aromatizimin e ajrit; dezinfektues; antiseptikë; 

detergjente për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  19684 

(151)  24/11/2016 

(181)  05/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1    

(732)  Pulse Network LLC 1301 McKinney, 

Suite 2500 Houston, TX 77010, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 36   Shërbimet financiare; punët monetare; shërbimet financiare, vecanërisht 

transfertat elektronike te fondeve dhe pagesat; shërbimet bankare, vecanërisht ofrimi i 

shërbimeve të sportelistit bankar automatik; shërbimet e procesimit të të dhënave në fushën 

e sherbimeve te transfertave elektronike te fondeve   
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(111)  19695 

(151)  24/11/2016 

(181)  08/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/2  

(732)  FUJIAN HONGXING ERKE 

SPORTS GOODS CO., LTD Jiangnan Torch 

Industrial Area, Licheng District, Quanzhou 

City, Fujian Province, P.R, CN 

(740)  Besarta Kllokoqi  Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Veshje; Veshje për foshnje; Veshje për not; Veshje rezistente ndaj ujit; Saris 

[veshje e Azise Jugore per femra]; Këpucë për futboll; Mbathje/Kepucë; Kapele; 

Geta/Çorape ; Doreza [veshje]; Kollare; Rrip   

 

 

 

(111)  19685 

(151)  24/11/2016 

(181)  08/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/5    

(732)  Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12 

Amsterdam 1014 BG, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  JOHNNIE WALKER BLUE 

LABEL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Pije alkoolike perveq birrave   

 

 

 

(111)  19687 

(151)  24/11/2016 

(181)  08/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/6   

(732)  Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12 

Amsterdam 1014 BG, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  JOHNNIE WALKER GOLD 

LABEL RESERVE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Pije alkoolike perveq birrave   
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(111)  19688 

(151)  24/11/2016 

(181)  08/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/7   

(732)  Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12 

Amsterdam 1014 BG, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Pije alkoolike perveq birrave   

 

 

 

(111)  19675 

(151)  23/11/2016 

(181)  08/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/8     

(732)  Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.          

245 N. Beverly Drive Beverly Hills, alifornia 

90210, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, 

kinematografike optike , per matje dhe sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpetim dhe 

mësim; aparate dhe instrumente për bartje, instalim,  nderprerje , transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate per xhirim, transmetim dhe 

reprodukim te zërit ose fotografisë; bartës magnetic it ë dhënave, disqe për xhirim; kompakt 

disqe, DVDdhe bartësit tjerë digjital të të dhënave; mekanizma për aparate të cilët levizin 

me monedha metalike; rregjister arke, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të 

dhënave, kompjuter;  softueri kompjuterik; aparate për shuarjën e zjarrit, posaçërisht, filma 

konematografik; video shirita te xhiruar ; shirira video dhe  audio  te xhiruar dhe video 

disqe te xhiruara;  audio xhirime dhe xhirime te materialeve tjera  audio vizuele; program i 

softuerit kompjuterik  dhe CD-rom;  lojëra kompjuterike dhe shirita per lojëra 

kompjuterike, mbushes dhe CD-rom; shirita për lojëra video dhe kompjuterike  dhe  

mbushes të adoptuar për shfrytëzim me marrësit televiziv ; makina për video dalje; 

mbushës,  shirita, program dhe shirita  per lojëra kompjuterike; pajisje kompjuterike dhe 
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softuer per lojëra kompjuterike multimediale dhe interaktive; pajisje për sy, kryesisht, syze, 

syza dielli dhe çanta për te njejtat; syza sportive; tavolina për lojë  të cilat levizin me 

monedha; fliper makina dhe lojëra fliper dore  dhe mbushes  për lojëra kompjuterike, 

programe dhe shirita   

41   Sherbime te arsimimit; përgaditja e aftësimit; argëtim;  dhe aktiviteteve sportive dhe 

kulturore, posaçërisht, sherbimet e argëtimit, domethënë, prodhimi dhe distribuimi  i serive 

te filmave teatral; prodhimi i programeve televizive; shërbimet e ofrimit te lajmeve 

goditëse, informacione lidhur me argëtimin , filma kinematografik, program televiziv dhe 

muzikë perms faqeve te internetit; shërbimet e ofrimit te spektrit te gjerë te informacioneve 

dhe materialeve lidhur me argëtimin  perms faqeve te internetit  ne rrjetin global 

kompjuterik; ofrimi i informative nga lëmi i argëtimit  perms rrugëve elektronike  perms 

rrjetvb global kompjuterik, domëthen , informacione nga fusha e filmave kinematografik, 

filmave dokumentarë, programit televiziv, lojërave interaktive, animacione, video dhe 

DVD lojerave si dhe pun imeve tjera  audio vizuele.    

 

 

 

(111)  19686 

(151)  24/11/2016 

(181)  08/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/9  

(732)  Del Mare 1911 S.p.A.Via Bergamo 

14, 20135 Milano MI, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Valixhe dhe çanta të udhëtimit;   shenja për valixhe nga lëkura ose emitimi i 

lëkurës; çanta, çanta dore, akt- çanta, çanta te vogla pëe rreth belit, çanta për treg, çanta të 

udhëtimit, çanta të udhëtimit me rrota, çanta të shpines, çanta shkollore te shpines, kuleta, 

çanta femrash, këllef për çelsa nga lëkura ose emitimi i lëkurës, kuti për dokumenta, kuti 

dekoruese të cilat shitën të zbrazta; peliqe; peliqe nga lëkura; lëkura dhe emitimi i lëkurave; 

ombredha;  çadra të diellit dhe shkopa për hecje; kamxhik (kamxhi), pajisje kali-tërheqese 

dhe takëme kuajsh.   

25   Veshje, mbathje, mbulesa koke   

 

 

(111)  19691 

(151)  24/11/2016 

(181)  08/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/10 

(732)  Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.          

245 N. Beverly Drive Beverly Hills, 

California 90210, US 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

(540)   
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Xhevdet R. Rama   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, 

kinematografike optike, per matje dhe sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpetim dhe 

mësim; aparate dhe instrumente për bartje, instalim,  nderprerje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate per xhirim, transmetim dhe 

reprodukim te zërit ose fotografisë; bartës magnetic it ë dhënave, disqe për xhirim; kompakt 

disqe, DVDdhe bartësit tjerë digjital të të dhënave; mekanizma për aparate të cilët levizin 

me monedha metalike; rregjister arke, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të 

dhënave, kompjuter;  softueri kompjuterik; aparate për shuarjën e zjarrit, posaçërisht, filma 

konematografik; video shirita te xhiruar ; shirira video dhe  audio  te xhiruar dhe video 

disqe te xhiruara;  audio xhirime dhe xhirime te materialeve tjera  audio vizuele; program i 

softuerit kompjuterik  dhe CD-rom;  lojëra kompjuterike dhe shirita per lojëra 

kompjuterike, mbushes dhe CD-rom; shirita për lojëra video dhe kompjuterike  dhe  

mbushes të adoptuar për shfrytëzim me marrësit televiziv ; makina për video dalje; 

mbushës,  shirita, program dhe shirita  per lojëra kompjuterike; pajisje kompjuterike dhe 

softuer per lojëra kompjuterike multimediale dhe interaktive; pajisje për sy, kryesisht, syze, 

syza dielli dhe çanta për te njejtat; syza sportive; tavolina për lojë  të cilat levizin me 

monedha; fliper makina dhe lojëra fliper dore  dhe mbushes  për lojëra kompjuterike, 

programe dhe shirita   

18   Lëkura dhe emitimi i lëkurës, dhe produkte te punuara nga këto materiale të cilet nuk 

janë të përfshirë në klasë tjera, domethën, lëkura shtazore; peliqe; valixhe, valixhe te 

vogëla, sandek, valixhe udhëtimi, çanta udhëtimi; ombredha, çadra te diellit; shkopa për 

hecje; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh; kuleta, kuleta për monedha te letrës; çanta 

femrash, kuleta xhepi, këllef lëkure, çanta krahu, çanta te dorës;  çanta te lekurës për tregë; 

rripa për krah; çanta të mëdha; çanta të shpines; çanta për alpinizëm, çanta për kamping; 

valixhe për makiazhë të cilat shitën te zbrazura, çanta te kozmetikes te cilat shitën të 

zbrazëta; çanta shkollore; thasë për sende; aktovka, akt çanta, këllef lëkure për dokumenta; 

këllef për çelsa; këllef për kartela;  çanta per vegla; kuti; këllef për vizit karta; këllef per 

kartela kreditore; varëse lëkure për çelsa; dhe kuleta për monedha te imëta   

25   Veshje, mbathje, mbulesa koke, posaçërisht, veshje për meshkuj,grad he fëmijë 

domethenë,  maica; maica me tregera; maica te thurura; këmisha të thurura; mitan; 

këmishas; gjysëm maica;  tuta; dukse, dukse me kapelë; pjesë të poshtëme të tutave; pjesë 

të poshtëme te shkurta te tutave; veshje për ushtrime, domëthenë, veshje për xhoking; 

xhempera; funa; fustana; bluza; pantolla; veshje; xhinse; pantolona te shkurta ; pantolla te 
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gjera me këmbë te shkurta;  pantolla te gjera; bodi; veshje për not;veshje te poshtëme; 

brekë; bokser brekë; nënkëmisha;veshje për fjetje; këmisha fjetjeje; mantela shtëpije dhe  

pixhama; veshje për shtëpi; këmisha të fjetjes; këpucë; çizme; kalaçe; patike; papuçe;  

mbathje e përditëshme; sandale;  mbeshtjellëse koke, kapela; sheshir ; vizir; shirita për 

kokë; djërrëse; pallto; xhaketë; dorashka; veshje për qafë; shamia; kollare; shalla bandana; 

rripa; rripa krahu; çorapë; veshje për shi; costume për maskenbal dhe natë të shtrigave;  dhe 

përparëse   

28   Lodra dhe lojna; artikuj për gjimnastikë dhe sport të cilët nuk janë të përfshirë në klasa 

të tjera; dekorime për bredh, lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikorë dhe sportive te cilët nuk 

janë përfshirë në klasë tjera; dekoruese per bredh, posaçërisht, figura akcioni dhe pjësë per 

to; lodra mekanike akcioni; lodra akcioni elektrike; lojëra me aftësi akcioni; lojëra 

shoqërore ne tabelë;  lojëra me letra; pajisje për lojëra elektronike  te cilat përmbajnë pajisje 

memorje, domethënë,  njësi te dores me funkcion te ores, njesi dore për lozjen e lojërave 

elektronike dhe video lojërave, maina për video lojëra; topa sporti; topa për softbol; topa te 

butë; figura për lojëra akcion; figura dhe pajisje për to, domethënë, figura me karakteristika 

magnetike  dhe lodra te cilat flasin; komplete për përpunimin artizanat te kukullave dhe 

figurave; banka lodër; vaska lodër; lodra te femijve për aktivitete te ndryshme; lodra vme 

sperkatese uji; lodra te cilat levizin me çels; lojëra mistere dhe mistere manipulative; lodra 

mekanike; lodra me bateri; kukulla dhe  marioneta dhe shtesa për to; dragonj; dhurapa nga 

letra dhe plastika ne argëtime  ne formë te lodrave te vogla  dhe pajisje per pergaditjen e  

zerave te furishem; lodra te mbushura dhe nga plishi; lodra te shtrydhura nga lateksi; lodra 

muzikore; maska për fytyrë, kostum maska; lpjata fluturuese;  lodra revole; lodra te 

instrumenteve muzikore; lodër automjet, kamion dhe auto tjera për lojë; lodra me fryerje 

për larje, notim dhe kalurim   

41   Sherbime te arsimimit; përgaditja e aftësimit; argëtim;  dhe aktiviteteve sportive dhe 

kulturore, posaçërisht, sherbimet e argëtimit, domethënë, prodhimi dhe distribuimi  i serive 

te filmave teatral; prodhimi i programeve televizive; shërbimet e ofrimit te lajmeve 

goditëse, informacione lidhur me argëtimin ,  filma kinematografik, program televiziv dhe 

muzikë perms faqeve te internetit; shërbimet e ofrimit te spektrit te gjerë te informacioneve 

dhe materialeve lidhur me argëtimin  perms faqeve te internetit  ne rrjetin global 

kompjuterik; ofrimi i informative nga lëmi i argëtimit  perms rrugëve elektronike  perms 

rrjetvb global kompjuterik, domëthen , informacione nga fusha e filmave kinematografik, 

filmave dokumentarë, programit televiziv, lojërave interaktive, animacione, video dhe 

DVD lojerave si dhe pun imeve tjera  audio vizuele.    

 

 

(111)  19689 

(151)  24/11/2016 

(181)  12/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/11  

(591)  Bardh e zi   

(732)  ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION 4F, No. 150, Li-Te Rd., 

Peitou, Taipei, Taiwan, R.O.C., TW 

 (740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

 
 

(540)   
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( 511 ) 9   Sistem me bateri që përtërihet për ofrimin e rrymës së ruajtur; bateri që 

rimbushen për përdorim tek paisjet elektronike mobile; pako bateri; pako për rrymë për 

mobilë; bateri; mbushës të baterive; adapter për rrymë; paisje për rrymë (elektrike); tela 

(kabllo) elektrike; lidhës (konektues) elektrik   

 

 

 

(111)  19674 

(151)  23/11/2016 

(181)  12/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/12 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3Neuchâtel, 2000, CH 

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

odra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

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

cigarillosa, duhan qe mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike për ngrohjen e 

cigares; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për 

duhan, fotrolla për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrëpsa   

 

 

 

(111)  19673 

(151)  23/11/2016 

(181)  13/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/15    

(732)  Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi Ayazağa Cendere 

Yolu No: 10, Levent 34396 İstanbul , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   
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( 511 ) 3   Faculeta të lagështa për foshnje, faculeta të lagështa    

5   Pelena për bebe – të papërshkueshme nga uji    

 

 

 

(111)  19672 

(151)  23/11/2016 

(181)  14/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/18  

(732)  '' LINA '' SH.P.K.Rr. Magjistrale, 

Ferizaj, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Lina 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Salveta prej letre, marama letre, letër tualeti, letër për fshirjen e duarve, letër për 

fshirjen e fytyrës, letra higjienike, të gjitha prej letre dhe/ose celuloze të ngopura me 

solucion për pastrim, për përdorim higjenik dhe sanitar   

5   Produkte higjienike dhe mjekësore prej letre dhe/ose celuloze   

16   Salveta prej letre, marama letre, letër tualeti, letër për fshirjen e duarve, letër për 

fshirjen e fytyrës, letra higjienike, peshqirët prej letre, pecetat e tavolinës, letrën filtruese, 

mindilat prej letre, letrën e tualetit; pelenat prej letre, pelena njëpërdorimshme dhe pelena 

në formë brekëve, brekë-pelena foshnjash prej letre dhe/ose celuloze   

 

 

 

(111)  19671 

(151)  23/11/2016 

(181)  14/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/19  

(732)  " LINA " SH.P.K. Rr. Magjistrale, 

Ferizaj, KS 

 (740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Salveta prej letre, marama letre, letër tualeti, letër për fshirjen e duarve, letër për 

fshirjen e fytyrës, letra higjienike, të gjitha prej letre dhe/ose celuloze të ngopura me 

solucion për pastrim, për përdorim higjenik dhe sanitar   

5   Produkte higjienike dhe mjekësore prej letre dhe/ose celuloze.   

16   Salveta prej letre, marama letre, letër tualeti, letër për fshirjen e duarve, letër për 
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fshirjen e fytyrës, letra higjienike, peshqirët prej letre, pecetat e tavolinës, letrën filtruese, 

mindilat prej letre, letrën e tualetit; pelenat prej letre, pelena njëpërdorimshme dhe pelena 

në formë brekëve, brekë-pelena foshnjash prej letre dhe/ose celuloze   

 

 

 

(111)  19670 

(151)  23/11/2016 

(181)  14/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/20   

(732)  '' LINA '' SH.P.K.Rr. Magjistrale, 

Ferizaj, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Salveta prej letre, marama letre, letër tualeti, letër për fshirjen e duarve, letër për 

fshirjen e fytyrës, letra higjienike, të gjitha prej letre dhe/ose celuloze të ngopura me 

solucion për pastrim, për përdorim higjenik dhe sanitar.   

5   Produkte higjienike dhe mjekësore prej letre dhe/ose celuloze.   

16   Salveta prej letre, marama letre, letër tualeti, letër për fshirjen e duarve, letër për 

fshirjen e fytyrës, letra higjienike, peshqirët prej letre, pecetat e tavolinës, letrën filtruese, 

mindilat prej letre, letrën e tualetit; pelenat prej letre, pelena njëpërdorimshme dhe pelena 

në formë brekëve, brekë-pelena foshnjash prej letre dhe/ose celuloze   

 

 

 

(111)  19669 

(151)  23/11/2016 

(181)  14/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/21      

(732)  N.T.P. '' FRUKTAL ''Rr. Enver 

Topalli p.n., Ferizaj,, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Bios 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Çaj, të gjitha llojet e çajeve.    
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(111)  19698 

(151)  24/11/2016 

(181)  14/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/23  

(732)  Novartis AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

produkte dhe substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnja; shtesat ushqimore për njerëzit dhe kafshët; emplastra, material për 

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

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

 

 

 

(111)  19700 

(151)  24/11/2016 

(181)  15/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/24   

(732)  Penetron International Ltd.45 

Research Way, Suite 203East Setauket, New 

York 11733, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  PENETRON 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Përbërës (preparate) për hidroizolim për struktura konkrete dhe blloqe si dhe 

sipërfaqe   

 

 

 

(111)  19701 

(151)  24/11/2016 

(181)  15/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/26  

(732)  BİOTA BİTKİSEL İLAÇ VE 

KOZMETİK LABORATUARLARI 

ANONİM ŞİRKETİ (Incorporated company)          

EMEK MAH. SIVATYOLU CAD. NO:9 

(540)  SOLFASOL 
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SANCAKTEPE/İSTANBUL, TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

 

 

 

(111)  19702 

(151)  24/11/2016 

(181)  19/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/31  

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, e zezë, 

nuansa e ngjyrës së gjelbër   

(732)  Industrija piva i sokova ,,Trebjesa” 

DOO NIKŠIĆ, Njegoševa 18, 81400 Nikšić,, 

ME 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije 

dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

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

40   Përpunimi i materialeve.   

 

 

 

(111)  19703 

(151)  24/11/2016 

(181)  19/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/32 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e zezë, e bardhë, e 

gjelbër 

(732)  Industrija piva i sokova ,,Trebjesa” 

DOO NIKŠIĆ Njegoševa 18, 81400 Nikšić, 

ME 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrë.   
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(111)  19704 

(151)  24/11/2016 

(181)  19/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/33 

(732)  Industrija piva i sokova ,,Trebjesa” 

DOO NIKŠIĆ,Njegoševa 18, 81400 Nikšić, 

ME 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  UKUS JE NJEGOVA SNAGA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrë.   

 

 

 

(111)  19692 

(151)  24/11/2016 

(181)  19/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/34    

(300)  14/4113440  26/08/2014  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR 2, avenue Pont 

Pasteur 69007 LYON, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike, vaksina   

 

 

 

(111)  19690 

(151)  24/11/2016 

(181)  21/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/40 

(732)  MARESI Trademark GmbH & Co KG          

Strasserau 6, 4010 Linz, AT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  MARESI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafe e akullt dhe pije të bazuara në kafe   
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(111)  19693 

(151)  24/11/2016 

(181)  22/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/42 

(732)  FERRER INTERNACIONAL S.A.         

Gran Vía de Carlos III,94, 08028 Barcelona,  

 ES 

 (740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  TRINOMIA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dhe  substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për foshnjet; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për lidhje; 

materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen e 

paraziteve; fungicide; herbicide   

 

 

 

(111)  19694 

(151)  24/11/2016 

(181)  22/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/43 

(732)  FERRER INTERNACIONAL S.A.          

Gran Vía de Carlos III, 94, 08028 Barcelona,  

 ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  SINCRONIUM 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dhe  substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për foshnjet; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për lidhje; 

materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen e 

paraziteve; fungicide; herbicide   

 

 

 

(111)  19696 

(151)  24/11/2016 

(181)  26/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/45 

(732)  Asia Pacific Resources International 

Holdings Ltd.Dallas Building, 7 Victoria 

Street, Hamilton HM 11, BM 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

(540)  PaperOne 
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Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

( 511 ) 16   Letër, karton dhe mallëra për zyre duke përfshirë këtu edhe letër për shtypje, 

letër për shkrim dhe vizatim, letër për shtypje në makinë shtypi, letër të kaltër për shtypje 

(që përdoret për skica), letër e fortë e bardhë, letër për kartolinë, letër për faculeta, letër 

kopjuese për faculeta, letër për përdorim në faks, letër e zakonshme, shtresa për tableta, 

letër më fletë të lirshme, fletore, libër për vizatim, libër për ushtrime, shtresa për shkrim, 

letër kopjuese pa karbon, shtresa për shkrim me ngjitës, dosje nga letra, ngjitës, zarfa, libër 

llogaritës, letër me vizore, letër gjepi, letër përkujtimesh, materiale dhe letër për paketim 

dhe mbështjellje, faculeta, letër kopjuese   

 

 

 

(111)  19697 

(151)  24/11/2016 

(181)  26/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/46 

(732)  Asia Pacific Resources International 

Holdings Ltd.Dallas Building, 7 Victoria 

Street, Hamilton HM 11, BM 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Letër, karton dhe mallëra për zyre duke përfshirë këtu edhe letër për shtypje, 

letër për shkrim dhe vizatim, letër për shtypje në makinë shtypi, letër të kaltër për shtypje 

(që përdoret për skica), letër e fortë e bardhë, letër për kartolinë, letër për faculeta, letër 

kopjuese për faculeta, letër për përdorim në faks, letër e zakonshme, shtresa për tableta, 

letër më fletë të lirshme, fletore, libër për vizatim, libër për ushtrime, shtresa për shkrim, 

letër kopjuese pa karbon, shtresa për shkrim me ngjitës, dosje nga letra, ngjitës, zarfa, libër 

llogaritës, letër me vizore, letër gjepi, letër përkujtimesh, materiale dhe letër për paketim 

dhe mbështjellje, faculeta, letër kopjuese   

 

 

 

(111)  19699 

(151)  24/11/2016 

(181)  26/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/48 

(300)  013164595  11/08/2014  OH 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited          

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS,England , UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.  

 
 

(540)  VEET NATURAL INSPIRATIONS 
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( 511 ) 3   Preparate jo medicinale për toalet; preparate kozmetike dhe preparate për 

zbukurim; krema hidratante, losion, shkuma dhe xhel; piling; preparate për pastrimin e 

lëkurës; preparate për zbardhim e gjitha për përdorim personal; preparate për depilim; dyll 

për depilim; inhibitorë për rritjen e flokëve; preparate, duke llogaritur kremat, xhelin dhe 

shkumën, për përdorim para, gjatë dhe pas rroje ose mënjanimin e qimeve; faculeta për 

depilim; faculeta të impregnuara dhe jastëk për trajtimin e lëkurës; të gjitha produktet e 

cekura më lartë lidhur me mënjanimin e qimeve   

8   Paisje për rroje; brisqe për rroje; epilator; paisje për largimin e qimeve, përkatësisht 

aparate për depilim; aparate dore për përdorim për rrojë apo depilim, përkatësisht paisje 

rroje jo elektrike; ; lopatëza për vendosjen e dyllit të ngrohtë dhe preparateve për depilim; 

pjesë dhe paisje për produktet e lartpërmendura     

 

 

 

(111)  19594 

(151)  15/11/2016 

(181)  29/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/51  

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ 11. CAD. ESKİŞEHİR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.  

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   biskota, çokolata, pjekurina, biskotë e thatë, patispanjë, tortë, pite nga frutat – 

kuleq ëmbelsirë, dezert me bazë mielli dhe çokolate, akullore, akull për ushqim   

 

 

 

(111)  19068 

(151)  17/10/2016 

(181)  29/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/52   

(732)  Twentieth Century Fox Film 

Corporation 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, 90035 California, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  DUFF BEER 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrë, birrë jo-alkoolike, birrë më ngjyrë të qelët, birrë nga elbi (ales), birrë e 

fortë dhe birrë ngjyrë kafe   
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(111)  19069 

(151)  17/10/2016 

(181)  29/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/53  

(732)  Twentieth Century Fox Film 

Corporation 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, 90035 California, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  DUFF 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrë, birrë jo-alkoolike, birrë më ngjyrë të qelët, birrë nga elbi (ales), birrë e 

fortë dhe birrë ngjyrë kafe; ujë I pijshëm; pije energjike, ujë të aromatizuar, gjuse frutash; 

pije me aromë frutash; koncentrate me bazë gjusi; limonadë;  lëngje frutash (punch); pije 

jo-alkoolike si pije të karbonizuara dhe pije të lehta të karbonizuara, pije jo-alkoolike që 

përmbajnë gjus frutash; fruta të shtrydhura (smoothie); ujë të gazuar; pije sportive; pije 

isotonike; sirupë dhe koncentrate për kriijimin e pijeve të lehta; ujë për tavolinë; gjusa nga 

perimet   

 

 

 

(111)  19070 

(151)  17/10/2016 

(181)  29/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/54   

(732)  NOVO NORDISK A/S Novo Allé, 

DK-2880 Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Fiasp 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparatet farmaceutike për trajtimin e diabetit   

 

 

 

(111)  19071 

(151)  17/10/2016 

(181)  30/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/55   

(300)  Z-201471372  17/11/2014  SI 

(732)  Droga Kolinska, Zivilska 

industrija,d.d.Kolinska ulica  11544 

Ljubljana, SI 

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

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

Prishtinë 

 

(540)  COCKTA BLACK TONIC 
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( 511 ) 32   Uji mineral dhe i gazuar dhe pije tjera jo alkoholike; pije freskuese dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për pregatitjen e pijeve freskuese; ujë; aperitivë 

joalkoholik; esenca për pregatitjen e pijeve freskuese; koktele joalkoholike; musht (verë jo 

e fermentuar), pije freskuese të aromatizuara të bazuara në ujë, pije freskuese të 

aromatizuara bazuar në fruta; ekstrakte frutash bazuar në pije freskuese të aromatizuara   

33   Pije alkoholike, koktele, apritiva   

35   Shpallje; managjim biznesi; administrim biznesi; distribuim të mostrave; shitje me 

shumice dhe pakicë të ujit mineral, ujit të gazuar, pijeve jo alkoolike, pije frutash, lëngje 

frutash, shurupe dhe preparate tjera për pregatitjen e pijeve freskuese, ujë, aperitiva 

joalkoholik, esenca per pregatitjen  e pijeve freskuese, kokteleve joalkoholike, musht (verë 

jo e fermentuar), pijeve të aromatizuara bazuar në ujë, pije freskuese të aromatizuara bazuar 

në fruta, pije freskuese bazuar në ekstrakte frutash, pijeve freskuese alkoholike, koktele, 

aperitiva   

 

 

 

(111)  19072 

(151)  17/10/2016 

(181)  30/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/56   

(732)  MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 

69007 LYON, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

 
 

(540)  FRONTLINE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Sapunë, shamponë, losione, pasta për dhëmbë, artikuj toaleti dhe kozmetikë për 

kafshë, shkopinj pambuku për qëllime kozmetike për kafshë; preparate për kujdesin e 

lëkurës ndaj kafshëve   

5   Preparate higjenike dhe produkte për qëllime veterinare; substanca dietike të adoptuara 

për përdorim veterinar, leukoplastet, materiale për lidhje për kafshë; dezinfektues për 

përdorim veterinar; preparate për mbytjen e paraziteve; parasiticideve, fungicideve; 

produkte farmaceutike, barna dhe vaksina për përdorim në veterinari; produkte 

farmaceutike për kujdes të lëkurës për kafshë;  shkopinj pambuku për përdorim në 

veterinari; shtojca ushqimore te adoptuara për përdorim në veterinari   

 

 

 

(111)  19073 

(151)  17/10/2016 

(181)  30/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/57   

(732)  POLICHEM, S.A.50 ,Val Fleuri 

L- 1526, LU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 

(540)  MACMIROR COMPLEX 
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( 511 ) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve.   

 

 

 

(111)  19074 

(151)  17/10/2016 

(181)  30/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/58   

(732)  POLICHEM, S.A.50, Val Fleuri 

L- 1526, LU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  ELASTOLABO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte 

pastrues, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

locione flokësh; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

 

 

 

(111)  19075 

(151)  17/10/2016 

(181)  30/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/59   

(732)  POLICHEM, S.A.50, Val Fleuri 

L- 1526, LU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  FEMINEX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte 

pastrues, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

locione flokësh; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   
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(111)  19076 

(151)  17/10/2016 

(181)  02/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/60 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  DESCOVY 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19077 

(151)  17/10/2016 

(181)  02/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/61   

(732)  Gilead Sciences Ireland UC  IDA 

Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  GENLIBIS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  19083 

(151)  18/10/2016 

(181)  02/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/62 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  VOYALA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  19581 

(151)  15/11/2016 

(181)  02/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/63 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  GENVOYA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19084 

(151)  18/10/2016 

(181)  02/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/64 

(732)  Novartis AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

produkte dhe substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnja; shtesat ushqimore për njerëzit dhe kafshët; emplastra, material për 

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

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

 

 

 

(111)  19085 

(151)  18/10/2016 

(181)  03/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/65 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

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

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

Prishtinë 

 

(540)  COSENTYX 
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( 511 ) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  19089 

(151)  18/10/2016 

(181)  03/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/66 

(732)  "MAGIC ICE” Joint Stock Company          

Zona Industriale, 1400 Lipjan, RKS, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshku, shpezëve dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

te konservuara, të thata dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimor dhe yndyra.   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  19090 

(151)  18/10/2016 

(181)  04/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/68 

(300)  US 86509487  21/01/2015  US 

(732)  Salans FMC SNR Denton Group (a 

Swiss Verein)  Seestrasse 473, 8038 Zurich 

, CH 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Materiale të printuara, kryesisht, publikime të shtypura në formë të broshurave, 

manualeve, librave, libërzave, buletineve, raporteve dhe materialeve të shtypura me 

karakter udhëzues dhe mësimdhënies të ndryshme nga aparatet dhe shkresëritë, të gjitha 

materialet e përmendura më lartë që kanë të bëjnë me lëndë ligjore, çështje ligjore, punë 
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dhe shërbime ligjore   

41   Aranzhimi dhe organizimi i seminareve dhe konferencave në fushën e lëndëve ligjore, 

çështjeve ligjore, punëve dhe shërbimeve ligjore; shërbime edukuese dhe trajnuese, 

kryesisht, kategoritë nga fusha e lëndëve ligjore, çështjeve ligjore, punëve dhe shërbimeve 

ligjore; përgatitja e raporteve në fushën e lëndëve ligjore, ceshtjeve ligjore, punëve dhe 

shërbimeve ligjore; dhe ofrimi i shërbimeve këshilluese  të gjitha që kanë të bëjnë me 

shërbimet e lartëpërmendura.    

45   Aranzhimi dhe organizimi i seminareve dhe konferencave në fushën e lëndëve ligjore, 

çështjeve ligjore, punëve dhe shërbimeve ligjore; shërbime edukuese dhe trajnuese, 

kryesisht, kategoritë nga fusha e lëndëve ligjore, çështjeve ligjore, punëve dhe shërbimeve 

ligjore; përgatitja e raporteve në fushën e lëndëve ligjore, ceshtjeve ligjore, punëve dhe 

shërbimeve ligjore; dhe ofrimi i shërbimeve këshilluese  të gjitha që kanë të bëjnë me 

shërbimet e lartëpërmendura.    

 

 

 

(111)  19092 

(151)  18/10/2016 

(181)  04/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/69 

(300)  86/509,499  21/01/2015  US 

(732)  Salans FMC SNR Denton Group (a 

Swiss Verein) Seestrasse 473 8038 Zurich, 

 CH 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Materiale të printuara, kryesisht, publikime të shtypura në formë të broshurave, 

manualeve, librave, libërzave, buletineve, raporteve dhe materialeve të shtypura me 

karakter udhëzues dhe mësimdhënies të ndryshme nga aparatet dhe shkresëritë, të gjitha 

materialet e përmendura më lartë që kanë të bëjnë me lëndë ligjore, çështje ligjore, punë 

dhe shërbime ligjore   

41   Aranzhimi dhe organizimi i seminareve dhe konferencave në fushën e lëndëve ligjore, 

çështjeve ligjore, punëve dhe shërbimeve ligjore; shërbime edukuese dhe trajnuese, 

kryesisht, kategoritë nga fusha e lëndëve ligjore, çështjeve ligjore, punëve dhe shërbimeve 

ligjore; përgatitja e raporteve në fushën e lëndëve ligjore, ceshtjeve ligjore, punëve dhe 

shërbimeve ligjore; dhe ofrimi i shërbimeve këshilluese  të gjitha që kanë të bëjnë me 

shërbimet e lartëpërmendura   

45   Shërbime juridike; shërbime hulumtuese ligjore; ofrimi i informatave lidhur me 

çështjet ligjore; lëshimi i informatave juridike; ofrimi i këshillave juridike; shërbime 

konsulence juridike; shërbime juridike të hetimit, shërbime ligjore lidhur me biznesin; 

shërbime ligjore mbështetëse; shërbime hulumtuese të të dhënave publike; përgatitja e 

raporteve ligjore; shërbime agjensive të patentëve dhe markave tregëtare; shërbime të 

themelimit dhe regjistrimit të kompanive; ofrimi i informatave edukuese në fushën e 

lëndëve, çështjeve, punëve dhe shërbimeve juridike; dhe sigurimi i shërbimeve të 
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informatave, konsulencës dhe këshillave që kanë të bëjnë me shërbimet e lartëpërmendura.    

 

 

 

(111)  19097 

(151)  18/10/2016 

(181)  04/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/70  

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija  ALKALOID AD Skopje          

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje , MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Jastek të kthyeshëm të destinuar për bebe   

 

 

 

(111)  19098 

(151)  18/10/2016 

(181)  04/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/71    

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje           

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12,                         

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Jastek të kthyeshëm të destinuar për bebe.   
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(111)  19099 

(151)  18/10/2016 

(181)  04/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/72   

(732)  NOVARTIS AG  4002 Basel, , CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  19103 

(151)  18/10/2016 

(181)  04/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/73 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, , CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SENSOREADY 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 10   Autoinjektorë për administrimin e preparateve farmaceutike.   

 

 

 

(111)  19105 

(151)  19/10/2016 

(181)  05/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/74   

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware company 300 Park Avenue   New 

York, New York 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  COLGATE SENSITIVE PRO-

RELIEF 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Produkte të kujdesit oral.   

5   Produkte mjekësore të kujdesit oral.   
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21   Furçë të dhëmbëve   

 

 

 

(111)  19462 

(151)  10/11/2016 

(181)  06/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/75 

(732)  Dun & Bradstreet International, Ltd.          

103 JFK Parkway Short Hills, New Jersey 

07078, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Sherbime sigurimi të raporteve të  shitjes dhe të tregut lidhur me porositjen dhe/ 

ose specifikimin për të tjerët; sherbime sigurimi të informatave gjenerale të biznesit lidhur 

me shitjen, përmasat dhe pozitën e bizneseve; kryerjen e studimeve të marketingut dhe 

sondazhet; sherbime sigurimi të informacionit që kanë të bëjnë me marketingun, fushat  

demografike dhe statistikore; furnizimi me informacione të shitjes dhe marketingut lidhur 

me komunitetin e biznesit duke u bazuar në kërkesat e konsumatorëve; dhënja e sherbimeve 

konsulence të kompjuterizuara të marketingut të bizneseve, kryesisht, sigurimi i 

informacioneve të cilat identifikojne drejtimet e përbashkëta të afarizmit të bizneseve dhe 

marrëdhënjet në mes të kompanive nacionale dhe internacionale; sigurimi i informatave 

demografike për bizneset e ndryshme në regjione specifike gjeografike, pregatitja e listave 

të kompanive për të tjerët; sherbime të evaluimit të furnizimit me produkte dhe sherbime 

duke marrë parasushë të gjitha nivelet financiare, nivelet operacionale dhe nivelin e riskut; 

sherbime konsulence në të bërit biznes; sherbime reklame; sherbime analizimi të krahasimit  

të çmimeve (cross-price analysis); sherbime vlerësimi të afarizmit të bizneseve; ndihma në 

managjimin e bizneseve; hetime të biznesit; sherbime informacioni të cilat lidhen me 

afarizmin e biznesit dhe tregëti; ruajtje dhe kërkim të informatave të kompjuterizuara të  

biznesit; sherbime marketingu; grumbullimi dhe analiza e informatave dhe të dhënave 

lidhur me managjimin e biznesit; distribuimi i materialeve publicitare, kryesisht 

fletushkave, prospekteve, dhe broshurave; sherbime konsulence biznesi në fushën e 

sherbimeve të cilat u ofrohen konsumatorëve për të përmirësusar efektivitetin e personelit 

të shitjes; sigurimi i informatave të afarizmit në lëminë e profilit gjeneral të kompanisë 

duke përfshirë të dhënat financiare, pagesat në tregëti, numri i viteve në biznes, përmasat e 

kompanisë dhe po ashtu edhe informacione për shitjen dhe të punësuarit; sigurimi i 

informatave parashikuese të biznesit në lidhje me të ardhmen e kompanisë; sherbime 

vlerësimi të riskut të biznesit, posaqërisht, sigurimi i një vegle vlerësimi të biznesit onlajn 

(drejt per se drejti) në formë të një profili biznesi onlajn për të siguruar nga brendësia 

(shëndetin) gjendjen e kompanive; dhënja dhe furnizimi me numrat identifikues për 

shfrytëzim nga ndërmarrjet biznesore me qellim të përshpejtimit të automatizimit të 

pagesave dhe obligimeve ndaj furnitorëve dhe qellime tjera biznesore dhe sigurimin e 

statistikave afariste dhe informatave; sherbime pregatitjeje të listave të adresave postare; 

sherbime pajtushmërie (compliance) të biznesit duke përfshirë lejimin e biznesit për të 
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plotësuar kërkesat  rregullatore sikursë që është obligimi për  identifikimin e 

konsumatorëve të vet, identifikimin e palëve me rrisk të lartë si në anën e konsumatorëve 

apo organizmin socializues të  komitentit (onbording), sherbime analize detale (due 

deliegnce) dhe  monitorimi i anti korrupcionit  dhe dhënjes së mitos për palët e treta, dhe 

sherbime tjera rregullatore për taksat dhe pajtueshmërinë; grumbullimi dhe perhapja e 

informatave për individët për qellime biznesi në përgjithësi, për shitje dhe marketing; 

sigurimi i informatave të afarizmit të biznesit duke marrur parasysh bizneset furnitore 

lidhur me profilin e biznesit dhe analizës së furnitorëve, vlerësimin e furnitorit, të dhëna  

mbi managjmentin e furnitorit, të dhëna  mbi disponueshmërinë e produkteve dhe 

ofertimeve, dhe informata mbi afariznmin e furnitorit; sherbime të administrimit të 

furnizimit, posaçërisht, managjimi i prokurimeve dhe blerjeve lidhur me furnitorin, 

furnizimin e produkteve, optimizimin e furnizimeve në kontinuitet për perfitime të tjerëve; 

sherbime biznesi , kryesisht, infromata biznesi, udhëzime dhe konsulencë në fushën e 

managjimit të procesit të rrjedhjes së furnizimit, dhe nevojat funksionale në fushën e riskut 

të furnizuesve, pajtueshmërisë, diveristetit, dhe managjimit të informatave   

36   Sigurimi i informatave financiare për kreditë dhe ralizimin e kërkesave (collections) të 

bizneseve; furnizimi me raportet e rejtingut të kredive; pregatitja e raporteve financiare për 

të tjerët duke përfshirë realizimin inkasimit të  kredive dhe raportet e kredive, shitjen, 

financat dhe analiza financiare e kredive; sherbime të agjencisë së realizimeve (inkasimit) 

të kërkesave (obligimeve); sigurimi i sherbimit për këthimin e kredive dhe të inkasimit të  

obligimeve (kërkesave); sherbime sigurimi të raporteve dhe sigurimi të analizave të cilat 

lidhen me rejtingun e kredive dhe financat; sigurimi i sherbimeve të informatave të 

historive të kredive; analiza të riskut të kredive; sherbime të kreditimi onlajn, kryesisht 

duke siguruar raporte kredish onlajn; sherbime të informacionit për riskun e kredisë së 

biznesit; sherbime marketingu financiar dhe hulumtim   

 

 

 

(111)  19464 

(151)  10/11/2016 

(181)  06/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/76 

(732)  Dun & Bradstreet International, Ltd.          

103 JFK Parkway Short Hills, New Jersey 

07078, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Sherbime sigurimi të raporteve të  shitjes dhe të tregut lidhur me porositjen dhe/ 

ose specifikimin për të tjerët; sherbime sigurimi të informatave gjenerale të biznesit lidhur 

me shitjen, përmasat dhe pozitën e bizneseve; kryerjen e studimeve të marketingut dhe 

sondazhet; sherbime sigurimi të informacionit që kanë të bëjnë me marketingun, fushat  

demografike dhe statistikore; furnizimi me informacione të shitjes dhe marketingut lidhur 

me komunitetin e biznesit duke u bazuar në kërkesat e konsumatorëve; dhënja e sherbimeve 
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konsulence të kompjuterizuara të marketingut të bizneseve, kryesisht, sigurimi i 

informacioneve të cilat identifikojne drejtimet e përbashkëta të afarizmit të bizneseve dhe 

marrëdhënjet në mes të kompanive nacionale dhe internacionale; sigurimi i informatave 

demografike për bizneset e ndryshme në regjione specifike gjeografike, pregatitja e listave 

të kompanive për të tjerët; sherbime të evaluimit të furnizimit me produkte dhe sherbime 

duke marrë parasushë të gjitha nivelet financiare, nivelet operacionale dhe nivelin e riskut; 

sherbime konsulence në të bërit biznes; sherbime reklame; sherbime analizimi të krahasimit  

të çmimeve (cross-price analysis); sherbime vlerësimi të afarizmit të bizneseve; ndihma në 

managjimin e bizneseve; hetime të biznesit; sherbime informacioni të cilat lidhen me 

afarizmin e biznesit dhe tregëti; ruajtje dhe kërkim të informatave të kompjuterizuara të  

biznesit; sherbime marketingu; grumbullimi dhe analiza e informatave dhe të dhënave 

lidhur me managjimin e biznesit; distribuimi i materialeve publicitare, kryesisht 

fletushkave, prospekteve, dhe broshurave; sherbime konsulence biznesi në fushën e 

sherbimeve të cilat u ofrohen konsumatorëve për të përmirësusar efektivitetin e personelit 

të shitjes; sigurimi i informatave të afarizmit në lëminë e profilit gjeneral të kompanisë 

duke përfshirë të dhënat financiare, pagesat në tregëti, numri i viteve në biznes, përmasat e 

kompanisë dhe po ashtu edhe informacione për shitjen dhe të punësuarit; sigurimi i 

informatave parashikuese të biznesit në lidhje me të ardhmen e kompanisë; sherbime 

vlerësimi të riskut të biznesit, posaqërisht, sigurimi i një vegle vlerësimi të biznesit onlajn 

(drejt per se drejti) në formë të një profili biznesi onlajn për të siguruar nga brendësia 

(shëndetin) gjendjen e kompanive; dhënja dhe furnizimi me numrat identifikues për 

shfrytëzim nga ndërmarrjet biznesore me qellim të përshpejtimit të automatizimit të 

pagesave dhe obligimeve ndaj furnitorëve dhe qellime tjera biznesore dhe sigurimin e 

statistikave afariste dhe informatave; sherbime pregatitjeje të listave të adresave postare; 

sherbime pajtushmërie (compliance) të biznesit duke përfshirë lejimin e biznesit për të 

plotësuar kërkesat  rregullatore sikursë që është obligimi për  identifikimin e 

konsumatorëve të vet, identifikimin e palëve me rrisk të lartë si në anën e konsumatorëve 

apo organizmin socializues të  komitentit (onbording), sherbime analize detale (due 

deliegnce) dhe  monitorimi i anti korrupcionit  dhe dhënjes së mitos për palët e treta, dhe 

sherbime tjera rregullatore për taksat dhe pajtueshmërinë; grumbullimi dhe perhapja e 

informatave për individët për qellime biznesi në përgjithësi, për shitje dhe marketing; 

sigurimi i informatave të afarizmit të biznesit duke marrur parasysh bizneset furnitore 

lidhur me profilin e biznesit dhe analizës së furnitorëve, vlerësimin e furnitorit, të dhëna  

mbi managjmentin e furnitorit, të dhëna  mbi disponueshmërinë e produkteve dhe 

ofertimeve, dhe informata mbi afariznmin e furnitorit; sherbime të administrimit të 

furnizimit, posaçërisht, managjimi i prokurimeve dhe blerjeve lidhur me furnitorin, 

furnizimin e produkteve, optimizimin e furnizimeve në kontinuitet për perfitime të tjerëve; 

sherbime biznesi , kryesisht, infromata biznesi, udhëzime dhe konsulencë në fushën e 

managjimit të procesit të rrjedhjes së furnizimit, dhe nevojat funksionale në fushën e riskut 

të furnizuesve, pajtueshmërisë, diveristetit, dhe managjimit të informatave.    

36   Sigurimi i informatave financiare për kreditë dhe ralizimin e kërkesave (collections) të 

bizneseve; furnizimi me raportet e rejtingut të kredive; pregatitja e raporteve financiare për 

të tjerët duke përfshirë realizimin inkasimit të  kredive dhe raportet e kredive, shitjen, 

financat dhe analiza financiare e kredive; sherbime të agjencisë së realizimeve (inkasimit) 

të kërkesave (obligimeve); sigurimi i sherbimit për këthimin e kredive dhe të inkasimit të  

obligimeve (kërkesave); sherbime sigurimi të raporteve dhe sigurimi të analizave të cilat 
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lidhen me rejtingun e kredive dhe financat; sigurimi i sherbimeve të informatave të 

historive të kredive; analiza të riskut të kredive; sherbime të kreditimi onlajn, kryesisht 

duke siguruar raporte kredish onlajn; sherbime të informacionit për riskun e kredisë së 

biznesit; sherbime marketingu financiar dhe hulumtim   

 

 

 

(111)  19577 

(151)  15/11/2016 

(181)  06/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/77 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞIRKETI Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Biskota, çokolata, njëlmëtësira,vafli-embëlsira të thata, kuleç të embël, tartu, 

miser i fryer dhe oriz i fryer dhe grisina të përgaditura nga misri i fryer dhe orizi i fryer,  

drithëra dhe grisina në bazë te drithërave   

 

 

 

(111)  19106 

(151)  19/10/2016 

(181)  09/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/78 

(732)  MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 

69007 LYON, FR 

 (740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC              

 
 

(540)  NEXGARD SPECTRA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte antiparazitike për përdorim në veterinari   

 

 

 

(111)  19112 

(151)  19/10/2016 

(181)  09/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/79 

(732)  ACEMOǦLU GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2. Organize 

Sanayi Bölgesi, Celal Doǧan Bulvarı, 

Başpınar, Gaziantep, TR 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; supë, mishë i përpunuar, mish 

i ngrirë, lëngje të mishit; bishtajore për ushqim, dmth bathë e konservuar apo e përpunuar, 

bizele, thjerrëza, bathë soje; instant supa ose të gatuara më herët, supë, bullon mishi; ullinj, 

të përpunuar, turshi, qumësht dhe produkte qumështi, vajra dhe yndyra ushqimore, gjalpë, 

margarinë; fruta dhe perime të thara, konservuara, në kanaqe, ngrira; fruta dhe perime të 

përpunuara; pure domatesh, paste domatesh; bizele e pjekur dhe e përpunuar, fara të thara, 

kikirikë, arra, fëstëk; tahini  [pelte kokrrash susami]; reçelra,  marmalate, reçelra frutash; 

vezë, vezë pluhur; patatina, fruta dhe rrush i tharë; fruta dhe perime të thara;  bishtajore të 

konservuara   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioke dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithërat (ceralijet); bukë, pasta dhe ëmbëlsira;akuj të ngrënshëm;  sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripe; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa), dmth 

majonezë; keçap; salcë domateje; speca djegës të thata (erëza); rozmarinë e tharë; erëza; 

akull; maja, pluhur për pjekje; bollgur, niseshte për ushqim, oriz; çaje, çaj i ftohtë; 

ëmbëlsira, çokollatë, bonbon, biskota; çamçakëz, jo për qëllime mjekësore; akullore; kripë;   

drithëra të përpunuar dhe produkte  drithërash; ushqime drthrash të bëra nga drithërat 

(ceralijet), dmth drithëra (corn flakes), qull tërshëre, shurup melasa për ushqim   

32   Birrë; preparate për bërjen e birrës; ujëra mineral, ujë burimi, ujë tavoline, ujë i gazuar; 

lëngje frutash dhe perimesh; koncentrate dhe ekstrakte frutash dhe perimesh për prodhimin 

e pijeve, të buta jo alkoolike; pije të buta të aromatizuara; lëngje domatesh, pije, pije 

energjetike   

 

 

 

(111)  19122 

(151)  19/10/2016 

(181)  09/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/80   

(732)  ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG          

Eckenbergstr. 16 A, D-45307 Essen, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, 

kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore 

(suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe 

pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe 

harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve 

për ato, bicikletave dhe pajiseve për ato, pajisjeve për auomobila, orëve të murit, orëve të 

dorës dhe stilive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të 
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shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, 

pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në 

amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për 

përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, 

paisjve sportive, lodrava, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë, bimëve, prordhimeve të duhanit; 

Shërbime on line të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, 

kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore 

(suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe 

pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe 

harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve 

për ato, bicikletave dhe pajiseve për ato, pajisjeve për auomobila, orëve të murit, orëve të 

dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të 

shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, 

pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në 

amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për 

përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, 

paisjve sportive, lodrava, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë, bimëve, prordhimeve të duhanit; 

Shërbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve 

dhe pajisjeve kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajiseve 

për ato, pajisjeve për auomobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për 

zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve 

tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe 

amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të 

krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkurës, paisjve sportive, lodrava, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, 

prordhimeve të duhanit; 

Shërbime të udhëheqjes të punë në supermarket, shitoreve të shitjes me pakicë dhe diskont 

shitoreve të shitjes me pakicë;  

Shërbime të shpalljeve; shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të treta 

Shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjëssiht informatave për 

prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për knsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumatorë; 

Shërbime to organizimit të transakcioneve komerciale për palë të treta, poashtu nëpërmjet 

internetit; 

Shërbime të furnizimit/aritje të marëveshjeve nga lëmi i telefonisë celulare për palë të treta 

Shërbime të menaxhimit të punës 
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Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrje së zhvillimit të biznesit 

Rekrutim kuadri 

Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit 

Shërbime të asistencës në menaxhimin komercial ose industrial 

Ofrim të shërbimeve për palë të treta (blerje të mallit dhe shërbime për ndërmarje të tjera). 

   

 

 

(111)  19123 

(151)  19/10/2016 

(181)  09/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/81 

(732)  McRobin D.O.O, ul. Zdunje, br. 

Industriska zona, Padiste, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Flips, produkte të freskëta me bazë të drithërave apo produkteve të drithërave si 

rostiçeri, të gatshëme për tu përdorur me shije të misrit.   

 

 

(111)  19125 

(151)  19/10/2016 

(181)  09/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/82 

(732)  McRobin D.O.O, ul. Zdunje, br. 

Industriska zona, Padiste, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Flips, produkte të freskëta me bazë të drithërave apo produkteve të drithërave si 

rostiçeri, të gatshëme për tu përdorur me shije të misrit   
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(111)  19129 

(151)  19/10/2016 

(181)  10/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/83 

(732)  Perfetti Van Melle S.p.A.Via XXV 

Aprile, 7 - 20020 Lainate (MI, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   produkte ëmbëlsirash, goma për të mbaruar ballona, çamçakëz, çokolata, kafe, 

kakao, bonbon për përtypje, bobnone, drops bonbon, zhele (ëmbëlsira), lëpirëse, tablet, 

ëmbëlsira nga menta, pjekurina të ëmbla, sheqer, ëmbëlsira, karamele, rrënjëza të ëmbla, 

pastiqeri.    

 

 

 

(111)  19217 

(151)  21/10/2016 

(181)  10/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/84 

(732)  Dragan Radivojević Apatinska pivara 

doo Apatin Trg Oslobodjenja 5, 5260 Apatin, 

RS 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P.Bulevardi I Dëshmorve 58 A 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije 

dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  19218 

(151)  21/10/2016 

(181)  10/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/85 

(732)  Dragan Radivojević Apatinska pivara 

doo Apatin Trg Oslobodjenja 5,25260 

Apatin,RS 

(540)   
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(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P.Bulevardi I Dëshmorve 58 A 

Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije 

dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  19219 

(151)  21/10/2016 

(181)  10/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/86 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

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

cigarillosa, duhan qe mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjeset e tyre 

për ngrohjen e cigars ose duhan për qellim të lirimit të nikotines-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, fotrolla për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 

çakmak, shkrepësa   

 

 

 

(111)  19220 

(151)  21/10/2016 

(181)  10/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/87 

(300)  302014008016.8  13/11/2014  DE 

(732)  Mann & Schröder GmbH,          

(540)   
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Bahnhofstrasse 14, 74936 Siegelsbach, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Parfumeri; uji tualeti, parfume,vajra parfumerie, vajra esenciale, losione të 

flokëve; sapun; sapun- i liruar nga emulsionet për pastrimin e trupit; kozmetikë,veçanërisht 

preparatet e banjës; pastruesit e trupit, sapun dushi, shkumë dushi, krem dushi, gjel dushi, 

balsam jo-mjekësore, balsam pas rroje,krem i duarve, politure e thonjve, preparatet për 

përkujdesjen e thonjve, vajra të trupit,qumësht të trupit, losion trupi te parfumuar [preparate 

toileti], vaj i trupit sprej, sprej i ditës për lëkurë për qëllime kozmetike,prej i trupit, gjalpë 

trupi,shkumë xhel për dush, vaj dushi,shkumë dushi, xhel dushi, jo preparatet mjekësore të 

banjës, xhel hidratues [kozmetike], maska bukurie të fytyrës, shtresa të buzëve  [kozmetik], 

arome për buze, shkëlqim për buze, buzëkuqet, krem për thonj, maska kozmetike, 

preparatet jo-mjekësore të kujdesit  për këmbë , balsam jo-mjekësore për këmbë , xhel për 

sy, krem për sy, lapsa kozmetikë, stilizuesit e syve, hijezues për sy,  laps për 

vetulla,hijezues të qepallave, pastruesit e grimit prej syve, kozmetikë e vetullave, grim i 

syve, krem për rrudha te syve, shapona,pastruesit e trupit dhe preparatet për përkujdesje të 

bukurisë, vajra për masazh, xhel për masazh përveç atyre që janë për përdorim mjekësorë,jo  

kremrat mjekësore për masazh,kozmetik nga leshi dhe pambuku, shkopinj pambuku për 

qëllime kozmetike, fshirëse të fytyrës  të mbushura me kozmetik, lecka dhe jastëk të 

mbushur me preparate kozmetike, sfungjerë i mbushur me sapun.        

 

 

 

(111)  19222 

(151)  21/10/2016 

(181)  11/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/88   

(732)  BeActive Technologies, Inc. 2504 

Summerson Road, Baltimore, MD 21209, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  BEACTIVE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 10   Mallrat e buta ortopedike, domethënë, mbështetësit ortopedik dhe tirantat për 

gjymtyrë, nyje, muskuj dhe për pjesët tjera të trupit   
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(111)  19224 

(151)  21/10/2016 

(181)  11/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/89 

(300)  302014058002.0  21/08/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SPIKEY 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Shufra vafer të mbuluara me çokollatë    

 

 

 

(111)  19230 

(151)  21/10/2016 

(181)  11/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/90    

(300)  Z-2014-1601  27/10/2014  RS 

(732)  The Coca Cola Company One Coca-

Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate tjera për përgaditjen e pijeve   

 

 

 

(111)  19228 

(151)  21/10/2016 

(181)  11/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/91 

(732)  MERIAL  29 avenue Tony garnier, 

69007 LYON, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr.  

 
 

(540)  NEXGARD OMNI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte antiparazitike per perdorim ne veterinari.   
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(111)  19229 

(151)  21/10/2016 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/92   

(732)  Salamander Industrie-Produkte GmbH          

Jakob-Sigle-Strasse 58, 86842 Türkheim, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  SALAMANDER 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 17   Plastikë në formë të ndrydhur për përdorim në industri, paketim, materialeve 

ndaluese dhe izoluese   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës, materiale fibër lëkurë (të ashtuquajturit lëkure e lidhur), 

dhe mallra të bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë), mbathje dhe çanta 

udhëtimi   

19   Materiale ndërtuese (jo-metalike), në vecanti dyer dhe dritare të bëra nga plastika   

 

 

 

(111)  19471 

(151)  10/11/2016 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/93 

(732)  BIRRA PEJA SH.A.Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160 Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Birra Peja Pilsner 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrat; përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo alkolike; birrat me 

pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops (humulus lupulus); përzierje e 

birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë futesh; shandy 

(përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike; uji mineral; uji i 

pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni; limonada; pije 

të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të frutave; pijet jo 

alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarët; pijet jo 

alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; pijet jo alkoolike me 

shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave 

dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose desertët e qumështit; pijet 

dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me pemë; pijet jo alkoolike të 

fermentuara   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 
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rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi.    

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; 

shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e 

porosive; informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.   

 

 

(111)  19472 

(151)  10/11/2016 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/94 

(732)  BIRRA PEJA SH.ARr. Nexhdet 

Basha, nr. 160 Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Birra Peja Lager 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, 

birra e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra 

jo alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops 

(humulus lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet 

me aromë futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-

alkolike; uji mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me 

dyoksid karboni; limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo 

ekstrakteve të frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e 

frutave; nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; 

pijet jo alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e 

pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose 

desertët e qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me 

pemë; pijet jo alkoolike të fermentuara   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 
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sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi.    

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; 

shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e 

porosive; informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   

 

 

 

(111)  19466 

(151)  10/11/2016 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/95 

(732)  BIRRA PEJA SH.A.Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160 Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Birrë e Pejës Lager 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, 

birra e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra 

jo alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops 

(humulus lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet 

me aromë futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-

alkolike; uji mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me 

dyoksid karboni; limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo 

ekstrakteve të frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e 

frutave; nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; 

pijet jo alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e 

pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose 

desertët e qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me 

pemë; pijet jo alkoolike të fermentuara.    

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

266 

 

 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; 

shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e 

porosive; informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   

 

 

(111)  19469 

(151)  10/11/2016 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/96 

(732)  BIRRA PEJA SH.A.Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160 Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Birra Peja Radler 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, 

birra e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra 

jo alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops 

(humulus lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet 

me aromë futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-

alkolike; uji mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me 

dyoksid karboni; limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo 

ekstrakteve të frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e 

frutave; nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; 

pijet jo alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e 

pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose 

desertët e qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me 
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pemë; pijet jo alkoolike të fermentuara   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; 

shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e 

porosive; informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   

 

 

 

(111)  19231 

(151)  21/10/2016 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/97 

(732)  Envirosystems Inc.11 Brown Avenue, 

Dartmouth,B3B 1Z7,NOVA SCOTIA, CA 

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

odra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MATTA - LIFT 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   Pajisje për mbushje të katalizatorëve, gjegjësisht makina për bartjen e                  

trupave të ngurtë   

39   Shërbimet për mbushjen e katalizatorëve; dhënie me qira, dhënie me qira dhe licencimi 

i pajisjeve për mbushjen e katalizatoreve.   
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(111)  19232 

(151)  21/10/2016 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/98   

(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K fshatin Gurëz Ferizaj , KS 

 (740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Pije ferskuse joalkoholike dhe te gazuara   

 

 

 

(111)  19233 

(151)  21/10/2016 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/99 

(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K Gurëz-Ferizaj, KS 

 (740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Pije ferskuse joalkoholike dhe te gazuara   

 

 

 

(111)  19234 

(151)  21/10/2016 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/100 

(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K Gurëz-Ferizaj, KS 

 (740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   
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( 511 ) 32   Pije ferskuse joalkoholike dhe te gazuara   

 

 

 

(111)  19481 

(151)  10/11/2016 

(181)  20/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/125 

(732)  The Gillette Company LLC One 

Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, 

US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  VENUS BREEZE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 8   Makina rroje dhe brisqe për rroje; dispenzuesit, kasetat, mbajtësit, dhe fishekët, 

të gjitha të dizajnuara në mënyrë specifike për dhe që përmbajnë brisqe për rroje; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  19474 

(151)  10/11/2016 

(181)  26/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/143 

(732)  Shulton, Inc.One Procter & Gamble 

Plaza Cincinnati, OH 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  DANGERTIME 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Sapune, antiperspirantë, deodorantë, larës të trupit, spërkatës aromatik të trupit, 

shampo, dhe kolonjë.   
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(111)  19479 

(151)  10/11/2016 

(181)  27/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/148 

(732)  Industrija piva i sokova ,,Trebjesa” 

DOO NIKŠIĆ Njegoševa 18, 81400 Nikšić, 

ME 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Zajedno možemo mnogo 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrë, ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije nga frutat dhe 

lëngje frutsh; shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

35   Shpallje; udhëheqje punësh; administrim pune; punë zyrash; shërbime të cilat i ofrojnë 

personat ose organizatat për ndihmë në punë ose në udhëheqjen e ndërmarjeve dhe në 

udhëheqjen e punëve në ndërmarje; shërbime të cilat i ofrojnë ndërmarjet të cilat meren me 

shpallje (reklamime), ashtu që, për logari të tjerëve, komunikojnë me publikun (reklama) 

nëpërmjet transmetimit të qfarëdo lloj informatash për prodhimet dhe shërbimet duke ju 

mundësuar konsumatorëve shikim të përshtatshëm ndaj këtyre prodhimeve dhe shërbimeve; 

shërbime që kanë të bëjnë me regjistrimin, redaktimin, trajtimin, përpunimin ose 

sistematizimin e informatave dhe të dhënave të shkruara; shërbime të agjencive të 

reklamimit; distribuim i prospekteve dhe mostrave direkt ose me postë; përpunimin dhe 

shfrytëzimin e të dhënave natematikore dhe statistikore; organizim i panaireve dhe 

ekspozitve për qëllime komerciale dhe reklamuese   

 

 

 

(111)  19473 

(151)  10/11/2016 

(181)  27/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/149 

(591)  Ngjyrë arri, e gjelbër, e bardhë, e zezë 

(732)  Industrija piva i sokova ,,Trebjesa” 

DOO NIKŠIĆ   Njegoševa 18, 81400 Nikšić, 

ME 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrë, ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije nga frutat dhe 

lëngje frutsh; shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

35   Shpallje; udhëheqje punësh; administrim pune; punë zyrash; Përfshin; shërbime të cilat 

i ofrojnë personat ose organizatat për ndihmë në punë ose në udhëheqjen e ndërmarjeve dhe 
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në udhëheqjen e punëve në ndërmarje; shërbime të cilat i ofrojnë ndërmarjet të cilat meren 

me shpallje (reklamime), ashtu që, për logari të tjerëve, komunikojnë me publikun 

(reklama) nëpërmjet transmetimit të qfarëdo lloj informatash për prodhimet dhe shërbimet 

duke ju mundësuar konsumatorëve shikim të përshtatshëm ndaj këtyre prodhimeve dhe 

shërbimeve; shërbime që kanë të bëjnë me regjistrimin, redaktimin, trajtimin, përpunimin 

ose sistematizimin e informatave dhe të dhënave të shkruara; shërbime të agjencive të 

reklamimit   

 

 

 

(111)  19489 

(151)  10/11/2016 

(181)  12/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/196 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza  New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  XEPLION TREVICTA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  19491 

(151)  10/11/2016 

(181)  12/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/197  

  

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza  New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  XEPLION TRELAY 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   
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(111)  19485 

(151)  10/11/2016 

(181)  12/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/198   

(732)  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)  KEYTRUDA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  19487 

(151)  10/11/2016 

(181)  12/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/199 

(732)  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)  BELSOMRA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  19281 

(151)  27/10/2016 

(181)  08/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/270 

(732)  Albania Holidays” Sh.P.K Sheshi 

“Nënë Tereza”nd.59, kati I nr.3, Prishtinë, 

KS 

(740)  Arsim Rexhepi, Sheshi “Nënë 

Tereza”nd.59, kati I nr.3, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 39   transporti, pergaditja e udhetimeve me mjete transporti të kontraktuara   

43   shërbimet e hotelit, akomodimi, sigurimi i ushqimit, rezervimi i dhomave; guida 

turistike   
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(111)  19339 

(151)  02/11/2016 

(181)  20/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/301   

(300)  86/433,337  24/10/2014  US 

(732)  Biogen MA Inc.250 Binney Street, 

02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

 
 

(540)  BIOGEN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin çrregullimeve neurologjike dhe hemofilisë   

42   Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe medikamenteve   

 

 

 

(111)  19341 

(151)  02/11/2016 

(181)  21/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/302  

(300)  86/433,489  24/10/2014  US 

(732)  Biogen MA Inc.250 Binney Street, 

Cambridge, MASSACHUSETTS 02142, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin çrregullimeve neurologjike dhe hemofilisë   

42   Zhvillimi i preparateve farmaceutike dhe medikamenteve   

 

 

 

(111)  19346 

(151)  02/11/2016 

(181)  21/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/303 

(732)  EMD Internationale andelsgesellschaft 

mbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 

77656 Offenburg, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)  POWERKING 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   shtojca për ushqim; shtojca për ushqim mineral, proteina si shtojca për ushqim   

30   Pllaka nga drithërat dhe pllaka me proteina të larta nga drithërat   

32   Ujë dhe ujë i gazuar dhe pije tjera jo alkoolike;  pije frutash dhe lëngjë frutash; shurupe 

dhe preparate tjera për përgaditjën e pijeve; pije jo alkoolike dhe proteina shejk (lëng i 
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trashë më protein a), izotone dhe pije sportive   

 

 

 

(111)  19373 

(151)  03/11/2016 

(181)  21/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/304 

(732)  NBA Properties, Inc.Olympic Tower – 

645 Fifth Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   veshje, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basketboll, atlete për 

basketboll, pantofla, maica, këmisha, gjysëm maica, duksa,  pjesë të poshtëme të 

trenerkave, pantolla, maica me britella, drese, pantallona të shkurta, pizhama, maica 

sportive, maica për ragbi, gjempera,  rripa, kollare, këmisha të fjetjes,  sheshira, kapela, 

mbrojtëse në kapela, tuta për ngrohje, pjesë të poshtëme të tutave për ngrohje, kanatiere për 

ushtrime të hudhjes, xhaketa, xhaketa me kapela, pallto, grykore për foshnje të cilat nuk 

janë nga letra, shirita për kokë, bylyzyk, përparëse,  ndresa të poshtëme, bokserka, 

pantallona të gjërë, mbrojtëse për vesh, dorashka, dorashka vetëm me gishtin e madh, 

shalla, kanatiere të endure dhe të thurura, fustane nga zhersei, fustane, drese dhe uniforma 

për tifoz, rroba për not, rroba banjoje, kostume të larjes, bikine, kostume të larjes të holla-

ngushta,  brekë noti, shorce për surfim, rroba për zhytje, faculeta për plazhë, mbulesa për 

kostume të larjes, pelerina për kostume të larjes, sandale, sandale plazhi, sheshira plazhi, 

mbrojtëse për diell, kapela noti, kapela për larje, mbulesa të reja koke me shënja dekorative  

të ngjitura   

41   shërbime të dëfrimit  dhe arsimimit në kuptim të ndodhime televizive  dhe 

radio programeve  nga lëmi i basketboolit  dhe transmetimi live  i lojërave basketbollistike   

dhe shfaqjeve basketbollistike; shërbimet e produkcionit dhe distribuimit  të show televiziv  

dhe radio show programeve me lojëra basketbolli,  ngjarjeve  të basketbollit dhe  

programeve  nga lëmi i basketbollit; shërbimet e udhëheqjes dhe organizimit  të klinikave  

dhe kampeve të basketbollit, klinika dhe kampe për trajner, klinika dhe kampe për ekipe  

vallëzuese dhe lojërave të basketbollit; shërbimet e dëfrimit në kuptimin e paraqitjes  

përsonale të maskotave të kostimizuara ose ekipeve vallëzuese  në lojërat e basketbollit   

dhë shfaqjeve, klinikave, kampeve, promocioneve dhë ngjarjeve tjera, ngjarjeve speciale 

dhe ahengjëve lidhur me baskëtbollin; shërbimet e klubeve të adhuruesve; shërbimet e 

dëfrimit, përkatësisht ato që ofrojnë  paraqitjën websajt të përmbajtjëve multimediale në 

kuptim të ngjarjëve më të rëndësishme televizive, të ngjarjeve më të rëndësishme 

interaktive televizive, video xhirimet, video strim xhirimet, zgjedhjet interaktive të video 

ngjarjeve më të rëndësishme, radio programeve, ngjarjëve të rëndësishme të radio dhe 

audio xhirimeve në fushën e basketbollit; shërbimet e sigurimit të lajmeve dhe 
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informacioneve në kuptimin e statistikave dhe gjërave tjera nga fusha e basketbollit; onlajn 

lojërat të cilat nuk mund të mirren-bartën, përkatësisht lojërat kompjuterike, video lojërat, 

video lojërat  interaktive, lojërat akcioni, lojëra arkade, lojërat shoqërore për të rritur dhe 

fëmijë, lojëra në tabelë, enigma-radhitëse, lojëra vogëlsira; shërbimet e publikimeve 

elektronike, përkatësisht, publikimi i revistava, udhërrefyesve, buletineve, ngjyrosjëve dhe 

lojërave tek të cilat  lojëtarët caktohën përmes internetit,e të gjitha në lidhje më 

basketbollin; shërbimet e sigurimit onlajn të të dhënave  në bazën kompjuterike  nga fusha 

e basketbollit 

   

 

 

(111)  19375 

(151)  03/11/2016 

(181)  21/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/305 

(300)  CTM nr.013390646  22/10/2014  US 

(732)  Impax Laboratories,Inc.30831 

Huntwood Ave. Hayward, California 94544, 

US 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  NUMIENT 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve  

       neurologjike 

   

 

 

 

(111)  19389 

(151)  03/11/2016 

(181)  22/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/306 

(526 ) Ngjyra verdhë/ari, ngjyra e bardhë; 

dhe ngjyra e zezë   

(732)  N.H.T SIRIUS - B Rr. Tringë Smajli 

Nr. 22 10000 Prishtinë, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 41   Prenotim i ulëseve për shfaqje; Prezantime kinematografike / prezantime për 

kinema; Rregullimin dhe organizimin e konferencave; Rregullimin dhe organizimin e 

kongreseve;  Shërbime të klubit shëndetësor (shëndetin dhe palestër të trajnimit/fitnes); 

Organizimin e konkurseve (edukuese ose argëtuese); Organizimi i ekspozitave për qëllime 
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kulturore ose arsimore; Organizimin e ballove; Organizimi i shfaqjeve (shërbimet 

sipërmarrëse); Organizatë e shfaqjeve të modës për qëllime argëtuese; Rregullimin dhe 

organizimin e seminareve; Rregullimin dhe organizimin e simpoziumeve   

43   Shërbime për bare; Kafenetë; Kafeteri; Rezervime hoteli; Hotele; Qiradhënie e sallave 

të takimit; Restaurante; Rostiçeri-bare/Snack-bars; Rezervime të përkohshme të 

akomodimit   

 

 

 

(111)  19395 

(151)  03/11/2016 

(181)  23/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/308 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza  New Brunswick, New Jersey, 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  SYNSIRNA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  19400 

(151)  04/11/2016 

(181)  24/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/310    

(732)  Hummel Holding A/S Balticagade 20 

 8000 Aarhus C, DK 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Lëkurë dhe  imitim i lëkurës; lëkurë shtazore, peliqe; sandek dhe çanta të 

udhëtimit; ombredha dhe çadra të diellit; shkopa per hecje; kamxhik, tërheqëse dhe  takeme 

kuajsh ; çanta, përfshirë çanta sportive, çanta të udhëtimit, çanta shpine, çanta kozmetike, të  

zbrazura, çanta të shpines, çanta shkollore, çanta të lekurës, çanta për femra, çanta pliko, 

çanta të dorës, çanta për topa   

25   Rrobe, mbathje, mbulesa për kokë(mbështjellëse koke); rroba sportive, mbathje dhe 

mbeshtjellëse të kokës; Rroba, mbathje dhe mbështjellëse të kokës për çdo ditë( të 

përditëshme);  rroba  Mode, mbathje dhe mbështjellëse koke; Rroba pune-zyrtare , mbathje 

dhe mbështjellëse të kokes; rroba, mbathje dhe mbështjellëse të kokës për fëmijë dhe 

foshnje;  djerësitëse   



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

277 

 

 

28   Lojëra dhe lodra; Artikuj për gjimnastikë dhe sport të cilët nuk janë përfshirë në klasë 

tjera; Dekorues për bredh; Topa për lojë dhe sport; Rrëshira për atlet; Rrjeta për lojëra më 

top;  Pompa për topa; Çanta të posaçme për topa   

 

 

 

(111)  19401 

(151)  04/11/2016 

(181)  24/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/312 

(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

   

            
 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të 

hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për 

dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike 

dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit 

dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev 

pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës 

dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura 

,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve 

per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në 

amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne 

amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve 

sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave 

ushqimore,preparateve për larje,preparateve për pastrim,,prodhimeve të dedikuara për 

pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 
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recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për 

ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në 

kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore,preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim, 

veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të 

shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për 

palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat 

për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë 

të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim  

kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit 

dhe shërbime për ndermarrje tjera   

 

 

 

(111)  19402 

(151)  04/11/2016 

(181)  27/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/313 

(732)  Teach For All, Inc. 25 Broadway  

New York, New York, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  TEACH FOR KOSOVO 
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( 511 ) 41   Shërbimet edukative; organizimin e takimeve, konferencave dhe seminareve; 

shërbimet botuese; publikimi nëpërmjet internetit i materialeve trajnuese dhe edukative   

 

 

 

(111)  19403 

(151)  04/11/2016 

(181)  27/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/314   

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park Carrigtohill, 

Co. Cork, IE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ODEFSEY 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike, kryesisht antivirale, antifungale 

dhe anti-inflamatore; preparate farmaceutike për prevenimin (pengimin) dhe trajtimin e 

infekcioneve të hapatitit dhe infekcionet nga virusi HIV; preparate farmaceutike të cilat 

përdoren për trajtimin e sëmundjeve infektive, sëmundjet e melçisë dhe çrregullimet, 

sëmundjet e organeve te frymerrajes dhe çrregullimet, sëmundjet onkologjike dhe 

çrregullimet, sëmundjet hematologjike dhe çrregullimet, sëmundjet dhe çrregullimet e 

sistemit të imunitetit dhe sëmundjet dhe çrregullimet e sistemit kardiovaskular   

 

 

 

(111)  19404 

(151)  04/11/2016 

(181)  27/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/315   

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park Carrigtohill, 

Co. Cork, IE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  NUJORNI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike, kryesisht antivirale, antifungale 

dhe anti-inflamatore; preparate farmaceutike për prevenimin (pengimin) dhe trajtimin e 

infekcioneve të hapatitit dhe infekcionet nga virusi HIV; preparate farmaceutike të cilat 

përdoren për sherimin e sëmundjeve infektive, sëmundjet dhe çrregullimet e melçisë, 

sëmundjet e organeve te frymerrajes dhe çrregullimet, sëmundjet onkologjike dhe 

çrregullimet, sëmundjet hematologjike dhe çrregullimet, sëmundjet dhe çrregullimet e 

sistemit të imunitetit dhe sëmundjet dhe çrregullimet e sistemit kardiovaskular   
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(111)  19405 

(151)  04/11/2016 

(181)  27/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/316 

(526 ) Kafe, e bardhë dhe ari.   

(732)  FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro 

Ferrero 112051 Alba, Cuneo, Italy a 

company organized under the laws of Italy IT 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë. 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Pastë dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte me bazë çokollate, kakao dhe 

produkte me bazë kakao, wafers të mbushura, wafers të mbështjellura, biskota me arra dhe 

bajame, bonbone, akuj ushqimor.   

 

 

 

(111)  19407 

(151)  04/11/2016 

(181)  27/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/317 

(526 ) e gjelbërt, e kuqe dhe e bardhë 

(300)  00003079653  31/10/2014  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc.2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Cigare, duhan, produkte të duhanit; shkrepsa; çibrit; artikuj për duhan pirës   
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(111)  19408 

(151)  04/11/2016 

(181)  27/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/318 

(526 ) e kaltër dhe e bardhë   

(732)  WORLD MEDICINE İLAÇLARI  

LİMİTED ŞİRKETİ Evren Mah. Camiyolu 

Cad. No.50 K.2 GÜNEŞLİ BAĞCILAR  

İSTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Medikamente për përdorim n jërzorë, medikamente për përdorim veteriner, 

preparate kimike për përdorim medicinal, substanca dietike të adoptuara për përdorim 

medicinal; ushqim dietik i adoptuar për destinime medicinale; amino  acide për përdorim 

medicinal, shtesa ushqimi, polen si shtesë ushqimi, shtesa për ushqim mineral, proteine si 

shtesa të ushqimit, bimë sheruese, pije bimësh të adoptuar për përdorim medicinal; 

medikamente për përdorim në  stomatologji,  produkte  higjienike  për përdorim medicinal  

përfshirë këtu  pako higjienike(uloshka), pambuk për përdorim medicinal, leukoplaste për 

përdorim medicinal, fasha për përdorim medicinal, herbicide,  preparate për shkatrrimin  të  

demtuesëve shtazorë, fungicide, dezodoranse të cilët nuk janë për përdorim përsonal, 

mjeteb dezinfektuese për përdorim higjienik, antiseptik, deterxhente për përdorim 

medicinal.   

 

 

 

(111)  19663 

(151)  17/11/2016 

(181)  29/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/320 

(526 ) e kuqe, vjollcë, e bardhë, e verdhë, 

kafe, e gjelbërt, ari   

(732)  FRANCK d.d.Vodovodna 2010000 

Zagreb, HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   
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(111)  19665 

(151)  23/11/2016 

(181)  29/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/321 

(526 ) e kuqe, e bardhë, e arit, e gjelbërt, e 

verdhë  

(732)  FRANCK d.d.Vodovodna 20 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem ëmbëlsire; mjaltë, 

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

 

 

 

(111)  19664 

(151)  17/11/2016 

(181)  29/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/322 

(526 ) e vjollcë, e kuqe, e bardhë, e arit, e 

gjelbërt, e verdhë  

(732)  FRANCK d.d.Vodovodna 20 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 30      Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; miell dhe preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem 

ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); 

erëza; akull   

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

283 

 

 

 

(111)  19411 

(151)  04/11/2016 

(181)  29/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/323 

(526 ) Krem , Zezë , Kaft , Ari  

(732)  Etida Zeka  Bregu i diellit zona jug 

llam 3/6/1, KS 

   

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 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 

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

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 

   

 

 

(111)  19412 

(151)  04/11/2016 

(181)  29/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/324 

(526 ) Kuqe , Krem, Zezë, Kaft    

(732)  Etida Zeka Bregu i diellit zona jug 

llam 3/6/1, KS 

     

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 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); 
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materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

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

tipografike; blloqet tipografike 

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

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 

   

 

 

(111)  19414 

(151)  04/11/2016 

(181)  29/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/325 

(526 ) Krem , Zezë , Kaltert , Hirit   

(732)  Etida Zeka  Bregu i diellit zona jug 

llam 3/6/1, KS 

   

            
 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 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 

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

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 

   

 

 

(111)  19415 

(151)  04/11/2016 

(181)  29/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/326 

(526 ) Portokalli , Krem, Zezë ,Kafe 

(732)  Etida Zeka Bregu i diellit zona jug 

llam 3/6/1, KS 

  

            
 
 

(540)   
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( 511 ) 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 

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

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 

   

 

 

(111)  19416 

(151)  04/11/2016 

(181)  29/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/327  

(732)  Etida Zeka Bregu i diellit zona jug 

llam 3/6/1, KS 

    

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 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 

   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

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 
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(111)  19399 

(151)  03/11/2016 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/328 

(300)  86/440,879  31/10/2014  US 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC          

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago, IL 60654,  US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

 
 

(540)  MOTO BODY 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Souftverë për aplikacione kompjuterike dhe souftverë për aplikacione mobile të 

shkarkueshme për monitorim, kyqje, shikim, ofrim, ndërveprim me dhe shkarkim të 

informatave për shëndet, ushtrime trupore (fitnes), dhe përkujdesje (wellnesss).    

 

 

 

(111)  19419 

(151)  04/11/2016 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/329   

(300)  66179  22/12/2014  JM 

(732)  Intel Corporation  2200 Mission 

College Boulevard Santa Clara, California, 

95052-8119, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  EXERIENCE WHAT’S INSIDE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Kompjuterë; kompjuterë që mbahen në dorë; minikompjuterë; harduer 

kompjuterik; qarqe të integruara; komplete çipash kompjuterik; procesorë gjysëmpërçues; 

çipa gjysëmpërçues; mikroprocesorë; pllaka të shtypura të qarqeve; pllaka të qarqeve 

elektronike; pllaka amë të kompjuterëve; mikrokontrollues; procesorë të të dhënave; njësi 

qëndrore procesuese; pajisje memorike për memorie gjysëmpërçuese; ngasës flash (ruajtje 

të të dhënave); procesorë që programohen me softuer; mikroprocesorë dixhital dhe optik; 

pajisje periferike kompjuterike; pllaka të video qarqeve; pllaka të audio qarqeve; pllaka të 

qarqeve audio-video; përshpejtues të video grafikës; video procesorë dhe të grafikës; pllaka 

të videoprocesorëve; aparate elektronike të sigurisë dhe aparatë vëzhgimi, gjegjësisht 

harduer kompjuterik, çipa kompjuterik dhe mikroprocesorë të optimizuar për vëzhgim 

elektronik të sigurisë; programe të softuereve algoritmike për operimin dhe kontrollimin e 

kompjuterëve; softuer të sistemit operativ kompjuterik; shtesa të sistemeve kompjuterike, 

mjete dhe vegla në fushën e softuerit aplikativ për lidhjen e kompjuterëve personal, 

rrjeteve, aparateve të telekomunikimit dhe aplikacioneve të rrjeteve kompjuterike globale; 

harduer dhe softuer kompjuterik për shtimin dhe ofrimin në kohë reale të tranferimit, 

transmetimit, pranimit, procesimit dhe dixhitalizimit të informatave grafike audio dhe 

video; firmuer (softuer permanent) kompjuterik; softuer përdorimi kompjuterik dhe softuer 

tjerë kompjuterik që përdoren për mirëmbajtjen dhe operimin e sistemeve kompjuterike; 

instalime kompjuterike; asistentë dixhital personal; organizatorë personal elektronik 
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portabël dhe që mbahen në dorë; sisteme të sigurisë për harduer dhe softuer kompjuterik, 

gjegjësisht fireualls (murë mbrojtës), harduer të serverit për qasje të rrjeteve për krijimin 

dhe mirëmbajtjen e mureve mbrojtëse, rrjeteve private virtuale (vpn) harduer kompjuterik 

dhe softuer për operimin e serverëve kompjuterik për krijimin dhe mirëmbajtjen e murëve 

mbrojtëse; softuer kompjuterik për qasjen dhe kontrollin dhe sigurinë e sistemeve 

kompjuterike dhe të komunikimit; harduer dhe softuer kompjuterik për përdorim në 

mbrojtjen e rrjeteve kompjuterike nga vjedhja e të dhënave apo dëmtimi nga përdoruesit e 

paautorizuar; pllaka kompjuterike për përshpejtimin e zërit; pajisje të rrjeteve 

telekomunikuese dhe sisteme kompjuterike procesuese dhe sisteme kompjuterike operative; 

aparate dhe instrumente telekomunikuese, gjegjësisht ruterë kompjuterik, nyje, serverë dhe 

ndërprerës; harduer dhe softuer kompjuerik për krijimin, mirëmbajtjen dhe përdorimin e 

rrjeteve të zonave lokale dhe të gjera kompjuterike; harduer për rrjete kompjuterike; kuti  

set-top; pajisje kontrolluese elektronike për interfejs dhe kontroll të kompjuterëve dhe rrjete 

globale kompjuterike dhe të telekomunikimit me transmetime televizive dhe kabllovike dhe 

pajisje; aparate për testimin dhe programimin e qarqeve integrale; serverë kompjuterik; 

harduerë dhe softuerë kompjuterik për krijimin, lehtësimin dhe menaxhimin e qasjeve të 

largëta dhe komunikimin me rrjetet lokale (lans), rrjetet private virtuale (vpn), rrjetet me 

zonë të gjerë (wans) dhe rrjete kompjuterike globale; softuerë dhe harduerë kompjuterik për 

përdorim në ofrimin e qasjes për shfrtyëzues të shumëfishtë në rrjetin informativ 

kompjuterik për kërkimin, marrjen, transferimin, manipulimin dhe shpërndarjen e një vargu 

të gjerë të informatave; mjete softuerike kompjuterike për lehtësimin e aplikacioneve 

softuerike nga ana e palës së tretë; harduerë dhe softuerë kompjuterik për komunikime të 

rrjeteve pa tela; publikime elektronike të shkarkueshme në natyrën e buletineve, librave, 

revistave, ditareve, broshurave dhe letrave të bardha në fushën e elektronikës, gjysmë 

përçuesve, aparatet dhe pajisjet e integruara elektronike, kompjuterëve, telekomunikimet, 

argëtimi, telefonia, si dhe telekomunikimet me dhe pa tela; doracakë udhëzues elektronik të 

shkarkueshëm nga një rrjet kompjuterik global; sisteme të pozicionit global (GPS); 

kompjuterë për navigimin e automjeteve; pajisje për komunikimin e automjeteve; monitorë 

për automjete dhe ekrane elektronike; kompjuterë të automjeteve dhe pajisje kompjuterike; 

pajisje dhe komponente të tyre argëtuese dhe info-argëtuese të instaluara në automjete; 

aparate dhe instrumente shkencore, nautike, vëzhguese, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), për shpëtimin e jetës dhe 

mësim; aparate dhe instrumente për përçimin, ndërprerjen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose fotografive; bartës magnetik të të dhënave, disqe incizuese; kompakt 

disqe, DVD dhe media tjera digjitale për incizim; mekanizma për aparatet që operojnë 

përmes monedhave; arka, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, 

kompjuterë; softuerë kompjuterik; aparate për fikjen e zjarrit   

38   Shërbime të telekomunikimit dhe komunikimit; transfere të të dhënave përmes 

telekomunikimit; qasje pa tela në internet dhe rrjete të komunikimit; transmetime të zërit, të 

dhënave, grafikës, zërit, video imazheve, dhe përmbajtjes multimediale përmes rrjeteve të 

komunikimit pa tela dhe të internetit; shërbime të zërit përmes protokolit të internetit 

(VOIP); shërbime të shfaqjes dhe ofrimit të qasjes telekomunikative në zë, të dhëna, 

grafikë, video dhe përmbajtje multimediale; telekonferenca; transmetime elektronike dhe 

rrjedhje të të dhënave, audio, video dhe përmbajtjes multimediale; shërbime të shfaqjes së 

internetit; transmetim elektronik dhe rrjedhje të të dhënave, materialit audio, video dhe 
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përmbajtjes së medias dixhitale për tjerët përmes një rrjeti kompjuterik global dhe lokal; 

shfaqje patela; ofrime të lidhje elektronike të telekomunikimit përmes rrjeteve optike; 

shërbime të konsultimeve telekomunikuese; ofrime të dhomave të diskutimeve online (në 

rrjet) dhe tabelave të buletineve elektronike për transmetimin e porosive mes përdoruesve 

në fushën e interesit të përgjithshëm; dërgim elektronik i porosive; telekomunikimet   

41   Shërbime të trajnimit në fushën e rrjeteve, dizajnimit të sistemit të rrjeteve, operimin e 

rrjeteve, mirëmbajtjen e rrjeteve, testimin e rrjeteve, protokollet e rrjeteve, menaxhimin e 

rrjeteve, inxhinjerinë e rrjeteve, kompjuterë, softuerë, mikroprocesorë dhe teknologji 

informative; shërbime argëtuese, gjegjësisht organizimi i ekspozitave për lojëra 

kompjuterike, ofrimi i lojërave kompjuterike on-line, dhe organizimi i aktiviteteve sportive 

dhe ngjarjeve kulturore; ofrimi i publikimeve on-line në natyrën e revistave, buletineve, 

librave dhe broshurave në fushën e fotografisë, si dhe mallrat dhe shërbimet përkatëse; 

shërbime arsimore, gjegjësisht ofrimi i seminarëve, kurseve dhe sesioneve praktike në 

fushën e fotografisë digjitale përmes rrjeteve kompjuterike globale; shërbime të 

kompjuterizuara arsimore on-line, gjegjësisht ofrimin e orëve mësimore, seminareve, 

sesioneve praktike, konferencave dhe punëtorive në fushën e kompjuterëve, harduerëve 

kompjuterik, mikroprocesorëve, rrjeteve softuerike dhe kompjuterike; shërbime arsimore, 

gjegjësisht ofrimi i sesioneve dhe kurseve ndërvepruese praktike në natyrën e udhëzimeve 

how-to (si të bëhet), këshillave dhe teknikave, udhëheqjes dhe këshillës nga ekspertët, të 

gjitha lidhur  me blerjen, përdorimin, kujdesin, mirëmbajtjen, përkrahjen, avancimin, 

azhurnimin dhe konfigurimin e harduerëve kompjuterike, softuerëve kompjuterik, rrjeteve 

kompjuterike, pajisjeve dhe shërbimeve të tele konferencave dhe komunikimit; shërbime 

arsimore, gjegjësisht mbajtja e orëve mësimore, seminareve, konferencave dhe forumeve 

arsimore on-line në fushën e shfrytëzimit kompjuterik dhe softuerik, navigimit përgjatë 

rrjeteve kompjuterike globale, shkencë dhe teknologji kompjuterike, menaxhim 

kompjuterik, dhe shpërnarjen e materialeve arsimore në lidhje me to; krijimin dhe 

shpërndarjen e materialeve arsimore të dizajnuara për rritjen e njohurive teknologjike nga 

studentët; shërbime të trajnimit në fushën e solucioneve afariste on-line; arsimim; ofrimin e 

trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime për menaxhimin e rrjeteve kompjuterike, gjegjësisht monitorimin e 

sistemeve të rrjeteve për qëllime teknike; strehimin e përmbajtjes digjitale në internet; 

shërbime monitoruese të rrjeteve kompjuterike, gjegjësisht dhënien e informatave për 

operimin e rrjeteve kompjuterike; shërbime këshilldhënëse të dizajnit teknik në fushën e 

kompjuterëve dhe informatikën pa tela; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit jo 

të shkarkueshëm për rritjen dhe ofrimin e transferit, transmetimit, pranimit, procesimit, dhe 

digjitalizimit të shpejtë të informatave lidhur me grafikat audio dhe video; ofrimi i 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm për procesimin, ruajtjen, 

marrjen, transmetimin, paraqitjen, futjen, nxjerrjen, kompresimin, dekompresimin, 

modifikimin, transmetimin medial dhe shtypjen e të dhënave; ofrimi i shfrytëzimit të 

përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm për të garantuar sigurinë e rrjeteve 

kompjuterike, për kontroll dhe siguri gjatë qasjes, dhe për shfrytëzim në mbrojtjen e 

rrjeteve kompjuterike nga vjedhja ose dëmtimi i të dhënave nga ana e shfrytëzuesve të 

paautorizuar; ofrimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm për 

pranimin, paraqitjen, dhe përdorimin e sinjaleve për transmetimin e të dhënave video, audio 

dhe digjitale; ofrimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm për 

krijimin, lehtësimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e qasjes së largët ne dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

289 

 

 

komunikimin me rrjete lokale (lans), rrjete private virtuale (vpn), rrjete me zonë të gjerë 

(wans) dhe rrjete kompojuterike globale; ofrimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit jo 

të shkarkueshëm për përdorim në ofrimin e qasjeve nga shfrytëzues të shumëfishtë në rrjete 

informative kompjuterike globale për kërkimin, marrjen, transferimin, manipulimin dhe 

shpërndarjen e një vargu të gjerë të informatave; ofrimi i shfrytëzimit të përkohshëm të 

mjeteve softuerike jo të shkarkueshme për lehtësimin e aplikacioneve softuerike të palëve 

të treta; ofrimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm për 

komunikime të rrjeteve pa tela; shërbime të rëndomta për zhvillimin, dizajnimin dhe 

dhënien e këshillave lidhur me softuerë dhe harduerë kompjuterik; dizajnimi dhe zhvillimi i 

standardeve për të tjerët për dizajnimin dhe implementimin e softuerit kompjuterik, 

harduerit kompjuterik dhe pajisjeve të telekomunikimit; ofrimi i informatave te 

konsumatorët dhe teknikët lidhur me menaxhimin e projekteve kompjuterike; shërbime 

shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn lidhur me to; analizë industriale dhe 

shërbime të hulumtimit;  dizajn dhe zhvillim të harduerëve dhe softuerëve kompjuterik   
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( 511 ) 2   Ngjyra, vernik, llak; mbrojtës nga ndryshku dhe kundër dëmtimit të drurit; 

ngjyruesës;  fiksues;  rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale në formë folish dhe pluhuri 

për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë   

7   Makina dhe vegla makinash; motorë (pos automjeteve tokësore); komponentë për 

bashkim dhe transmision të makinave (pos automjeteve tokësore); mjete bujqësie, 

inkubatorë vezësh; makina për mgjyrosje, pistoleta automatike spërkatëse për ngjyrosje, 

pistoleta dhe makina goditëse elektrike, hidraulike dhe pneumatike, dozues elektrik i 

shiritave ngjitës ( makinë), pistoletë elektrike për ajër të kompresuar ose makina për 

spërkatje të lëngjeve, turjela dore elektrike, shara dore elektrike, makina elektrike me lloje 

share, makina spirle, makina për ajër të kompresuar, kompresorë (makina), instalime 

automjetesh për larje, mekanizma robotik (makina), me funksione të lartë përmendura. 

Makina për paketim, mbushje dhe makina vulosëse, etiketues (makina), makina klasifikimi, 

robot industrial (makina), me funksionet e lartëpërmendura, makina elektriek paketimi për 

mbylljen dhe vulosjen e plastikës   
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9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejuese, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikqyrje), 

jetëshpëtues, dhe mëismdhënie; bartës magnetik të dhënash; disqe regjistrues; makina 

shitëse automatike dhe mekanizma për aparatet që funksionojnë me monedhë; aparte matës, 

paisje dhe indikatorë përfshi ato për përdorim laboratorik dhe shkencor, aparate dhe paisje 

laboratori, paisje analize për ngjyra të përfshira në këtë klasë (pos mjeteve për qëllime 

mjekësore); Kolorimatës të përfshirë në këtë klasë; testim elektronik i ngjyrava dhe aparate 

matëse elektronike të përfshirë në këtë klasë. Aparate për incizim, transmetim ose 

reprodukim të zërit ose imazheve; aparate për procesuim të dhënash, aparate 

telekomunikimi, aparate për reprodukim të zërit dhe imazheve, paisje anësore për 

kompjuterë. Bartës magnetik të dhënash dhe optik dhe softuer kompjuteri dhe programe të 

incizuara për ato, publikime elektronike të shkarkueshme dhe të incizueshme, përfshi 

kartela të shifruara optike dhe magnetike   

40   Shërbime të trajtimit të materialit. Posaqërisht, trajtim të lëngjeve, kimikateve, gazrave 

dhe ajrit për përdorim industrial. Kryesisht për ngjyra, përcaktim të ngjyrava dhe kërkesave 

për ngjyra sipas urdhërit   

 

 

(111)  19422 

(151)  04/11/2016 
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portokalltë, e kuqe, ngjyrë vjollce, e kaltër, e 

kaltër e hapur, e gjelbër  
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TR 
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(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri   

2   Ngjyra, vernik, llak; mbrojtës nga ndryshku dhe kundër dëmtimit të drurit; ngjyruesës;  

fiksues;  rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale në formë folish dhe pluhuri për piktorë, 

dekoratorë, printerë dhe artistë   

16   Letër, karton dhe mallra të bëra  nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa tjera; 

materiale të printuara; material libërlidhës; fotografi; materiale zyrash; adezivë (ngjitës) për 

nevoja zyrash ose për nevoja shtëpiake; materiale artistësh; furça për lyerje; makina shkrimi 

dhe rekuizita zyre (përveç mobilieve); materiale trajnimi dhe mësimdhënie (përveç 

aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); shkronja 

shtypi; bllok printimi (klishe).    
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17   Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, mika dhe mallra të bëra nga këto materiale që nuk 

janë të përfshira në klasa të tjera; plastika gjysëm e përpunuar për përdorim në prodhim; 

materiale paketuese, ndaluese dhe izoluese; tuba fleksibël jo nga metali.   

19   Materiale ndërtimi (jo metalike); tuba të forta jo metalike, për ndërtim; asfalt, zift, 

bitum; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente jo metalike   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë të prodhimeve lidhur me konstruksionet dhe artikujve DIY (bëje 

vetë), dhe mallrave tjerë konsumues për profesionistë në sektorin DIY (bëje vetë), për 

kimikate që përdoren në industri, preparateve për ruajtjen e cementit jo ujëlëshues dhe 

betonit, rëshirave artificiale të papërpunuara në formë të pluhurit, granulave ose lëngjeve, të 

cilët janë shtesa për materiale ndërtimtarie, substanca adezive për përdorim në industri, 

ngjitëseve për tapeta, ngjitësve që përdoren në ndërtimtari, kimikateve jo ujëlëshues për 

muratori, pos ngjyrave, muratori mbrojtese, pos ngjyrave, tretës për vernik dhe llak, ngjyra, 

verniqe, llak, glazura, mbrojtës kundër kalbjes së drurit, bazave, mbrojtësve kundër 

ndryshkut, kompozime spakulsh, preparate lidhës për ngjyrosje, ngjyra 

baktericidale/mykut, llak për ndërtimtari, ngjyrues, gjësende bojërash, bojë pastë,  preparate 

për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi, preparate pastrimi, lustrimi, 

shiritash, gryerje dhe abraziv, brejtës, sapunë, metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, 

materiale ndërtimtarie nga metali, materiale metali për hekurudha, tela dhe kablo jo elektrik 

nga metali i zakonshëm, hekurishte, gjera të vogla hardueri metalik, gypa dhe tuba nga 

metali, kasaforta, mallra nga metali i zakonshëm, xehe, vegla dore (që operohen me dorë) 

për ngjyrosje, rule për ngjyrosje, brusha të gjëra, brusha për ngjyrosje, spatula, çekiç i 

shkallëzuar, rende, lustrues, psitoleta shpërthyese dhe pistoleta për spërpatje, kuti matali për 

ruajtje, aparate pastrimi që operojne me dorë, aparate dhe instrumente shkencore, 

survejuese, sinjalizuese, peshues, jetë shpëtues, kontrollues (Supervizion), dhe 

mësimdhënie, analizues ngjyrash (jo për qëllime mjekësore), aparate matës, aparate matës 

(elektrik), shuajtës zjarri, magnete, disqe magnetike, letër, karton (karton) dhe mallra të 

bërë nga këto materiale, materiale të printuara, gjëra zyrash, ngjitës për zyra dhe qëllime 

shtëpiake, materiale artistësh, brusha artistësh, rekuzita zyrash, materiale instruksioni dhe 

mësimdhënie, listë ngjyrsh (kartë), listë ngjyrash (në formë të freskores), materiale plastike 

për paketim, materiale izolues dhe mbrojtës nga të nxehti, suva izoluese, materiale 

shtresore, posaqërisht për mbrojtje nga të nxehti dhe materiale izoluese për mbrojtje nga 

lagështia ose ndikime kimike ose mekanike, komponime mbyllës, substanca për izolim të 

ndërtesave kundër lagështisë, pëlhura nga fibra qelqi dhe plastikë për izolim, ngjyra 

izoluese, vernik izolues, përlura izoluese, materiale kundër zhurmës, shirita dhe ripa ngjitës, 

të ndryshëm nga meterialet mjekësore, për zyra ose qëllime shtëpiake, ngjyra për çati jo 

ujëlëshuese, mure dhe dysheme, tube, gomë, guta perka, goma, azbest, mika dhe mallra të 

bëra nga këto materiale, materiale ndërtimtarie (jo metalike), llaç, gurë natyral dhe artificial 

për ndërtimtari, suva (pos suvave izoluese), agjend mbrojtës për ndërtesa, materiale 

ndërtimtarie, posaqërisht pëlhura nga fibra qelqi dhe plastike, shtresa veshëse për ngjyrosje 

dhe suva shtrirëse, komponime të pëlhurave të ndërtimit  për kompozite të pëlhurave për 

sitemeve termale, mallrat e lartëpërmednura për ndërtimtari, gypave për ndërtimtari, asfalt, 

xift dhe bitum, ndërtesa të transportueshme (jo nga metali), krehër dhe sfungjer, brusha 

(pos brushave për ngjyrosje), artikuj për qëllime pastrimi, fill çeliku, qelq i përpunuar ose 

gjysëm i përpunuar (pos qelqit i që përdoret në ndërtimtari), reklamim   
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(111)  19424 

(151)  04/11/2016 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/334 

(526 ) NGJYRË E GJELBËR, E BARDHË, 

E VERDHË, E KALTËR.    

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЕКОШАР ДОО експорт- импорт  

Ул.101 бр. А,  с.Порој.  1200 Тетово, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

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

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna   

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

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

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

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre, shërbime për 

shitjen me shumicë dhe pakicë   

 

 

 

(111)  19425 

(151)  04/11/2016 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/335   

(732)  Laboratoires M&L Zone Industrielle 

Saint-Maurice  04100 Manosque, FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)  L'OCCITANE EN PROVENCE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Sapun; sapuna (jo për përdorim përsonal); sapun për pastrim (larje); sapun për 

zbukurim; sapun për përdorim përsonal; sapun kozmetik; pjësë të sapunit për tualet; sapun 

toaleni; parfume, ujë tualeti; ujë aromatizues; vaj eterik; kozmetikë; losione për flokë; 

mjete për pastrimin e dhëmbëve; vaj për përdorim tualeti; vaj për përdorim kozmetik; vaj 

për parfume dhe aroma; vaj bajame për përdorim kozmetik; shampona; gjele për dush; 

shkumë për pastrim(larje); shampo banje për të berë fluska; losion dhe gjele për përdorim 

kozmetik;  maska kozmetike; preparate kozmetike për larje;  preparate dhe produkte 

kozmetike  për kujdesin e lëkurës; krema kozmetike; zbutes dhe toner për fëtyrë dhe trup; 

serume për fëtyrë dhe sy, shminkë dhe produkte dhe preparate për heqjën e 

shminkës(makiazhit); peceta për pastrim për lëkurë (skrab); peceta për pastrim lëkure; 

Lapsa kozmetik; kozmetika për vetulla dhe preparate kozmetike për qepalla; talk puder për 
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përdorim tualeti; produkte të rrojës; gjele për rroje; muse për rrojë; sapuna të rrojës; 

preparate për rrojë; losione për përdorim pas rrojës; qumësht për pastrim për përdorim 

tualeti; komplete kozmetike(sete) të cilët përbehën nga të kuqet e buzëve(karmina), hije për 

sy, të kuq për faqe dhe  ngjyrë  për qepalla(maskarë); shminkë, ngjyrë për qepalla 

(maskarë); puder shminkë; puder për fëtyrë; llak për thonjë; preparate për kujdesin  e 

thonjëve; preparate për fortësimin e thonjëve;  të kuq të buzëve dhe balsame jo medicinal  

për buzë; dezodoranse për përdorim përsonal; produkte dhe preparate për depilim; dyll për 

depilim; depilator; preparate kozmetike për dobësim; preparate kozmetike për vetë-errësim-

të lëkurës (ngjyrë me te errët të lekurës); preparate dhe produkte  kozmetike për diell; 

facoleta të lagura me losion kozmetik; temjan; preparate për parfumosjën e hapësirave; 

preparate për parfumosjën e ajërit; produkte dhe  preparate për parfumosjën e 

mushëmave(shtrojave të shtratit); sprej aromatizues për jastek; sprej aromatizues për 

mushëma-shtroja shtrati; potpuri (aroma të këndëshme); krema për zbardhjën e lëkurës; 

preparate për heqjën e ngjyrës; pasta të rrojës; lëter gërryese; kozmetikë për kafshë 

   

 

 

 

(111)  19426 

(151)  04/11/2016 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/337 

(526 ) E kuqe, e bardhë, argjendi, gri e lehtë, 

e zezë dhe vjollcë    

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue   

New York, New York 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 21   Furçë të dhëmbëve.   

 

 

 

(111)  19427 

(151)  04/11/2016 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/338 

(300)  302014064707.9  03/11/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35  74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; te thata, te ngrira, fruta 

te thata dhe të ziera, perime; xhelatinë, xhem, komposto; vezë; qumësht dhe produktet e 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra; ajvar (speca te konservuar ); proteina qumështi; 

ekstrakte te farave për ushqim; alginate për qëllime gatimi; pije e përzierë jo alkoolike; 

mollë pure; guaca jo te gjalla; salsiçe; fasule, te konservuar; lëng mishi; koncentrat supe; 

përzierjet yndyrore për fletëza buke; gjalpë; krem gjalpi; hurme; gjizë; vezë; të verdhet e 

vezëve; vezë në formë pluhuri; albuminë për qëllime gatimi; të bardhet e vezës; bizele, të 

konservuara; gjalpë prej lirikave; kikirikë, të përgatitur; tranguj të vegjël; çips me pak 

yndyrë; substanca yndyrore për prodhimin e yndyrave ushqimore; peshk; peshk i kripëzuar; 

peshk i konservuar; file peshku; ushqime e prodhuara prej peshku; peshq të konservuar; 

xhelatinë peshku për ushqim; miell peshku për konsum njerëzor; shkumë( peshku); vezë 

peshku, të përgatitura; mish; mish,i përgatitur; koncentrat supe; ekstrakte mishi; pelte 

mishi; mish , i thatë; mish i kripëzuar; çips prej frutave; fruta te thata; fruta te ruajtura në 

alkool ; xhelatinë frutash; mish të frutave; sallatë frutash; fruta-pjesëza me bazë ushqimore; 

pelte; karkalec deti jo të gjallë; shpezë jo të gjalla; xhelatinë; pelte; perime, për gatim; 

perime, të thata; perime të konservuara; perime te ruajtura; shkumë (të perimeve); sallatë 

perimesh; alga deti të thekuar; harengë; gaforre deti, jo te gjalla; reçel xhenxhefili; jogurt; 

preparatet perimesh për supë; gjalpë kokosi; kukurec; fruta të mbuluara; çips  prej patateve; 

fletëza patatesh; copëza patatesh; djathë; havjar; kefir [pije qumësht]; paste trashë [past prej 

qiqre ], palca e kafshëve për ushqim; vaj kockash, ushqimor; gjalpë kokosi ; vaj kokosi dhe 

yndyrë [për ushqim]; kokos, i tharë, vaj kokosi, fruta, te ziera; qumështi i kondensuar; 

marmelatë; hudhër [të ruajtura]; lëngjet e mishit; supave; karavidhe, jo të gjalla; qofte; 

gaforre, jo të gjalla; kumis; [pije qumështi]; tharm djathi; salmon; karavidhe jo të gjalla; 

mëlçi; pjesë mëlçie; vaj nga farat e lirit për përdorim në kuzhinë; substancë shpërndarëse 

për përdorim në kuzhinë; thjerrëza, të thara; vaj misri; bajame të bluara; margarinë; 

marmelatë; midhje blu [jo të gjalla]; qumësht; fermente (qumësht -) për përdorim në 

kuzhinë; pije qumësht, me përmbajtje nga qumështi ; produktet e qumështit; koktej me 

qumësht; hirrë; arra të përgatitura; fruta, të ziera; fruta të ruajtura; fruta të ngrira; fruta, të 

konservuara; sallat frutash; vajra ushqimor; ullinj, të ruajtura; vaj ulliri për ushqim; vaj 

palme kernel për ushqim; vaj palme për ushqim; peketin për qëllime të gatimit; lëngje 

perimesh për gatim; turshi djegëse turli; turshi; kërpudha, të ruajtura; polen i përgatitur për 

ushqim; salcë boronicë [komposto]; qumësht i fermentuar; gjalpë; colza vaj për ushqim; 

ryazhenka [i fermentuar, qumësht i zier]; rrush të thatë; krem [produktet e qumështit]; fara, 

të përgatitura; lloj sardeleje; sardelet; lakër turshi; fruta me lëvore; guaskë deti jo të gjalla; 
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proshutë;  

krem ajke; vezë kërmilli për konsum; mish derri; dhjamë derri për ushqim; krimba detijo të 

gjalla; krimb mëndafshi chrysalis, për konsum njerëzor; vaj susam; tahini [pastë nga farat e 

susamit]; karkaleca deti, jo të gjalla; salcë kosi; fasule sojë, të ruajtura, për ushqim;  

sojë qumështi [zëvendësues të qumështit]; fara luledielli, të përgatitur; vaj luledielli për 

ushqim; proshutë; yndyrna ushqimore; kamosh për ushqim; supë (përgatitjet për të bërë -); 

tuna peshk ; paste soje; paste domatesh; pure domatesh; lëng domate për gatim; kërpudha , 

të ruajtura; guaca jo të gjalla; Aloe Vera e përgatitur për konsum njerëzor; fole zgjesh 

ushqimore ; kafshë gjahu; salsiçe; salsiçe në brumëra; mish; supë (përgatitjet për të bërë -); 

qepë, të ruajtura 

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

e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; akuj dhe akullore; sheqer, 

mjaltë,melasë; maja, pluhur për pjekje-; kripë; mustardë; uthull, salcat 

(erëza); erëza; akull;algat (erëza);fara të barishteve; aromatizues, përveç vajrave esenciale, 

për pije; aromatizuesit, përveç vajrave esenciale; miell gruri; aromatizuesit, përveç vajrave 

esenciale, për ëmbëlsira; pluhur për pjekje; brumë për tortë; uthull birre; shtesa gatimi për 

trashjen e produkteve ushqimore; akullore (shtesat  e domosdoshme  për -); lule apo gjethe 

për përdorim si zëvendësues çaji; kokrra ushqimore; karamele; simite; bukë ;bukë pa maja; 

sanduiçe; biskota petit-beurre; hamburger djathi (sanduiçe); Chow-Chow (piper); Chutneys 

(erëza); couscous (bollgur); kerri (erëz); krem karamele; shkumë (ëmbëlsirë -) (ëmbëltore); 

akullore; çaj i ftohtë; kikirik për ëmbëlsira ; aroma për ushqime, përveç aromave eterike 

dhe vajrave esenciale; uthull; fjongo vermiçeli; mish i shtypur, për qëllime shtëpiake; mish 

për byrekë; salcë me lëng mishi; krem sheqeri; salcë frutash; perime të mbështjellura; 

brumë për tortë; pelte mbretërore; xhelatin frutave  [ëmbëlsira] ; kaçamak; elb i qëruar; elb 

me lëvore; miell elbi; elb (i grimcuar); qaj për pije; fletëza drithi; drithëra; ëmbëlsira prej 

drithërave: drithëra-rosticeri me bazë ushqyese; erëza; erëza me aromë të përzier; 

karafil(erëza); glukozë për qëllime gatimi; aditivëve gluten për qëllime gatimi; bollgur; 

drithë i zhveshur për ushqimin njerëzorë; tërshërë e grimcuar; miell tërshëre; tërshëre e 

qëruar; tërshërë e kernelit;  halvah; tharm; mjaltë; xhenxhefil(erëza); jogurt; (i 

ngrirë)(ëmbëlsira të ngrira); kafe; aromatizuesit e kafes; kafe artificiale; preparatet bimore 

për përdorim si zëvendësues kafeje; pijet me përmbajtje kafeje; kakao pijet me përmbajtje 

të kakaos; bonbone; kapera; karamele; miell patateve; çamçakëz flluskë; biskota, kulaçe; 

keqap [salcë]; kripë gatimi; kripë për konservimin e produkteve ushqimore; biskotë të thata; 

qaj bimor, jo mjekësorë; keks; keks me krem ëmbëlsirash; bar kopshti, i konservuar(erëza); 

keks të përzier në formë pluhuri; brumë të keksëve; akuj; shafran; jamballi [ëmbëlsira]; 

jamballi ngjitëse [ëmbëlsira]; bukë me xhenxhefil; farë liri për konsum njerëzor; miserë të 

bluar; miserë të pjekur; miserë të fletëzuar; kaçamak; miell misri; qull misri; makarona; 

amatoret (pastë); kokërr malti; malt për konsum njerëzor; biskota malti; ekstrakte malti për 

konsum njerëzor; sheqer elbi; ëmbëlsira te bajameve; marinadë; marzipan; paste bajamesh; 

majonez; ujë deti për zirje; miell; ushqime të miellzuara; melasë; treacles; pije të kafes me 

qumësht; pije kakao me qumësht; pije çokollate me qumësht; proshutë lustër; produktet nga 

mielli i bluar; pastat shortkrust; arxhiviz; përzierje e drithërave;ushqim me bazë tërshëre; 

piper i ëmbël; brumëra-ushqime bazë të pergaditura; pasta; sheqer palme; tul buke; salcë 

për përdorim në pasta;  byrek me mish; byrek; tabletë[ëmbësirë]; pesto[salcë]; petits (keks) 

petulla; piper; keks me xhenxhefil; mint për ëmbëlsira; mint për sheqerka; fruta të thata 

aromatike; pica; kokoshka; rrëshinë e mbledhura nga bletët; e lartë-proteinë e drithërave; 
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puding; kokoshka;  

torte të mbushura; makarona me salcë; ëmbëlsira me oriz; ushqim rosticeri me përmbajtje 

të orizit; mëlmesë; akull,natyral ose artificial; kafe (e pa pjekur-); shafran [erëza]; miell 

palme; krem ajke(i përgatitur për forcim); salcë për sallata; sandviç; salcat (erëza) ; 

tharm;çokollatë; çokollatë e pijes; shkumë(çokollatë-); majdanoz i zi; kripë selino; simite; 

mustardë;  mustardë ushqimorë; paste (kokërr soje -) [erëza];miell soje; salcë soje; 

sherbet[akull]; salcat [erëza]; shpageta ; akullore; pluhurat për akullore; sode 

buke[bikarbonat soda për qëllime pjekje]; niseshte ushqimore; niseshte për ushqim; 

staranise(bimë ushqyese ne formë ylli); sushi; sheqer diabeti(natyral -); tabbouleh; takos; 

tapiokë; miell tapioke; çaj; brumë; fermentuesit e pastës; pastat e milëzura 

ushqimore(pasta);  salcë domatesh; torte; pet e hollë brumi e pjekur; vanill [pluhur]; vanilja 

[zëvendësuesit e vaniljes]; vafer; krem tartar për qëllime gatimi; farë gruri për konsum 

njerëzor; salsiçe me material lidhës në të dy anët; erëza; përgatitjet aromatike për ushqim; 

çikore (zëvendësuesit e kafes); kanellë (erëz); gluten i përgatitur si ushqim; sheqer; sheqer 

bajamesh;ëmbëlsira për dekorimin e pemës së krishtlindjeve; bonbone dhe ëmbëlsira; bukë 

gruri e thatë dhe e pjekur 

32   Birra; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; ekstrakte frutash jo-alkoolike; pije 

lëng frutash (jo-alkoolike -);  pije pa alkool; mjaltë joalkoolike e bazuar në pije; pije aloe 

vera, jo-alkoolike; aperitivë, jo-alkoolike; musht, jo alkoolike; pije stimuluese për oreks,  jo 

alkoolike; musht, jo alkoolike; birrë; birrë bazuar ne koktej;  wort birre; pluhurat për 

shkumëzimin e pijeve ; pilula për shkumëzimin e pijeve; kokteje, jo-alkoolike; qumësht ( 

kikirik -) [pije jo-alkoolike]; ujë mineral ( preparatet për të bërë); ujë i gazuar (preparatet 

për të bërë); aroma për të bërë pije; nektar frutash , jo alkoolike; lëngje; lëngje perimesh 

(pije); hops (ekstraktet -) për të bërë birrë; limonadë me xhenxhefil; pije izotonike; ujë i 

gazuar; kvas [pije jo-alkoolike]; limonadat; shurupe për limonadë; ujë lithia; malt birre; 

wort birre; bajame (qumësht i -) [pije]; pije freskuese; ujë mineral (pije); pije prej hirre; 

must; preparatet për të bërë pije; likeret (përgatitjet për të bërë -); sarsaparilla (pije jo 

alkoolike); ujë seltzer ; shurup për pije; pije freskuese frutash;  ujë soda; sherbet [pije]; ujë 

tryeze; lëng domatesh (pije); rrush must , i pafermentuar; ujërat [pije].   

 

 

 

(111)  19428 

(151)  04/11/2016 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/339   

(300)  302014064706.0  03/11/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35  74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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( 511 ) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; te thata, te ngrira, fruta 

te thata dhe të ziera, perime; xhelatinë, xhem, komposto; vezë; qumësht dhe produktet e 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra; ajvar (speca te konservuar ); proteina qumështi; 

ekstrakte te farave për ushqim; alginate për qëllime gatimi; pije e përzierë jo alkoolike; 

mollë pure; guaca jo te gjalla; salsiçe; fasule, te konservuar; lëng mishi; koncentrat supe; 

përzierjet yndyrore për fletëza buke; gjalpë; krem gjalpi; hurme; gjizë; vezë; të verdhet e 

vezëve; vezë në formë pluhuri; albuminë për qëllime gatimi; të bardhet e vezës; bizele, të 

konservuara; gjalpë prej lirikave; kikirikë, të përgatitur; tranguj të vegjël; çips me pak 

yndyrë; substanca yndyrore për prodhimin e yndyrave ushqimore; peshk; peshk i kripëzuar; 

peshk i konservuar; file peshku; ushqime e prodhuara prej peshku; peshq të konservuar; 

xhelatinë peshku për ushqim; miell peshku për konsum njerëzor; shkumë( peshku); vezë 

peshku, të përgatitura; mish; mish,i përgatitur; koncentrat supe; ekstrakte mishi; pelte 

mishi; mish , i thatë; mish i kripëzuar; çips prej frutave; fruta te thata; fruta te ruajtura në 

alkool ; xhelatinë frutash; mish të frutave; sallatë frutash; fruta-pjesëza me bazë ushqimore; 

pelte; karkalec deti jo të gjallë; shpezë jo të gjalla; xhelatinë; pelte; perime, për gatim; 

perime, të thata; perime të konservuara; perime te ruajtura; shkumë (të perimeve); sallatë 

perimesh; alga deti të thekuar; harengë; gaforre deti, jo te gjalla; reçel xhenxhefili; jogurt; 

preparatet perimesh për supë; gjalpë kokosi; kukurec; fruta të mbuluara; çips  prej patateve; 

fletëza patatesh; copëza patatesh; djathë; havjar; kefir [pije qumësht]; paste trashë [past prej 

qiqre ], palca e kafshëve për ushqim; vaj kockash, ushqimor; gjalpë kokosi ; vaj kokosi dhe 

yndyrë [për ushqim]; kokos, i tharë, vaj kokosi, fruta, te ziera; qumështi i kondensuar; 

marmelatë; hudhër [të ruajtura]; lëngjet e mishit; supave; karavidhe, jo të gjalla; qofte; 

gaforre, jo të gjalla; kumis; [pije qumështi]; tharm djathi; salmon; karavidhe jo të gjalla; 

mëlçi; pjesë mëlçie; vaj nga farat e lirit për përdorim në kuzhinë; substancë shpërndarëse 

për përdorim në kuzhinë; thjerrëza, të thara; vaj misri; bajame të bluara; margarinë; 

marmelatë; midhje blu [jo të gjalla]; qumësht; fermente (qumësht -) për përdorim në 

kuzhinë; pije qumësht, me përmbajtje nga qumështi ; produktet e qumështit; koktej me 

qumësht; hirrë; arra të përgatitura; fruta, të ziera; fruta të ruajtura; fruta të ngrira; fruta, të 

konservuara; sallat frutash; vajra ushqimor; ullinj, të ruajtura; vaj ulliri për ushqim; vaj 

palme kernel për ushqim; vaj palme për ushqim; peketin për qëllime të gatimit; lëngje 

perimesh për gatim; turshi djegëse turli; turshi; kërpudha, të ruajtura; polen i përgatitur për 

ushqim; salcë boronicë [komposto]; qumësht i fermentuar; gjalpë; colza vaj për ushqim; 

ryazhenka [i fermentuar, qumësht i zier]; rrush të thatë; krem [produktet e qumështit]; fara, 

të përgatitura; lloj sardeleje; sardelet; lakër turshi; fruta me lëvore; guaskë deti jo të gjalla; 

proshutë;  

krem ajke; vezë kërmilli për konsum; mish derri; dhjamë derri për ushqim; krimba detijo të 

gjalla; krimb mëndafshi chrysalis, për konsum njerëzor; vaj susam; tahini [pastë nga farat e 

susamit]; karkaleca deti, jo të gjalla; salcë kosi; fasule sojë, të ruajtura, për ushqim;  

sojë qumështi [zëvendësues të qumështit]; fara luledielli, të përgatitur; vaj luledielli për 

ushqim; proshutë; yndyrna ushqimore; kamosh për ushqim; supë (përgatitjet për të bërë -); 

tuna peshk ; paste soje; paste domatesh; pure domatesh; lëng domate për gatim; kërpudha , 

të ruajtura; guaca jo të gjalla; Aloe Vera e përgatitur për konsum njerëzor; fole zgjesh 

ushqimore ; kafshë gjahu; salsiçe; salsiçe në brumëra; mish; supë (përgatitjet për të bërë -); 

qepë, të ruajtura. 

 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 
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përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; akuj dhe 

akullore; sheqer, mjaltë,melasë; maja, pluhur për pjekje-; kripë; mustardë; uthull, salcat 

(erëza); erëza; akull;algat (erëza);fara të barishteve; aromatizues, përveç vajrave esenciale, 

për pije; aromatizuesit, përveç vajrave esenciale; miell gruri; aromatizuesit, përveç vajrave 

esenciale, për ëmbëlsira; pluhur për pjekje; brumë për tortë; uthull birre; shtesa gatimi për 

trashjen e produkteve ushqimore; akullore (shtesat  e domosdoshme  për -); lule apo gjethe 

për përdorim si zëvendësues çaji; kokrra ushqimore; karamele; simite; bukë ;bukë pa maja; 

sanduiçe; biskota petit-beurre; hamburger djathi (sanduiçe); Chow-Chow (piper); Chutneys 

(erëza); couscous (bollgur); kerri (erëz); krem karamele; shkumë (ëmbëlsirë -) (ëmbëltore); 

akullore; çaj i ftohtë; kikirik për ëmbëlsira ; aroma për ushqime, përveç aromave eterike 

dhe vajrave esenciale; uthull; fjongo vermiçeli; mish i shtypur, për qëllime shtëpiake; mish 

për byrekë; salcë me lëng mishi; krem sheqeri; salcë frutash; perime të mbështjellura; 

brumë për tortë; pelte mbretërore; xhelatin frutave  [ëmbëlsira] ; kaçamak; elb i qëruar; elb 

me lëvore; miell elbi; elb (i grimcuar); qaj për pije; fletëza drithi; drithëra; ëmbëlsira prej 

drithërave: drithëra-rosticeri me bazë ushqyese; erëza; erëza me aromë të përzier; 

karafil(erëza); glukozë për qëllime gatimi; aditivëve gluten për qëllime gatimi; bollgur; 

drithë i zhveshur për ushqimin njerëzorë; tërshërë e grimcuar; miell tërshëre; tërshëre e 

qëruar; tërshërë e kernelit;  halvah; tharm; mjaltë; xhenxhefil(erëza); jogurt; (i 

ngrirë)(ëmbëlsira të ngrira); kafe; aromatizuesit e kafes; kafe artificiale; preparatet bimore 

për përdorim si zëvendësues kafeje; pijet me përmbajtje kafeje; kakao pijet me përmbajtje 

të kakaos; bonbone; kapera; karamele; miell patateve; çamçakëz flluskë; biskota, kulaçe; 

keqap [salcë]; kripë gatimi; kripë për konservimin e produkteve ushqimore; biskotë të thata; 

qaj bimor, jo mjekësorë; keks; keks me krem ëmbëlsirash; bar kopshti, i konservuar(erëza); 

keks të përzier në formë pluhuri; brumë të keksëve; akuj; shafran; jamballi [ëmbëlsira]; 

jamballi ngjitëse [ëmbëlsira]; bukë me xhenxhefil; farë liri për konsum njerëzor; miserë të 

bluar; miserë të pjekur; miserë të fletëzuar; kaçamak; miell misri; qull misri; makarona; 

amatoret (pastë); kokërr malti; malt për konsum njerëzor; biskota malti; ekstrakte malti për 

konsum njerëzor; sheqer elbi; ëmbëlsira te bajameve; marinadë; marzipan; paste bajamesh; 

majonez; ujë deti për zirje; miell; ushqime të miellzuara; melasë; treacles; pije të kafes me 

qumësht; pije kakao me qumësht; pije çokollate me qumësht; proshutë lustër; produktet nga 

mielli i bluar; pastat shortkrust; arxhiviz; përzierje e drithërave;ushqim me bazë tërshëre; 

piper i ëmbël; brumëra-ushqime bazë të pergaditura; pasta; sheqer palme; tul buke; salcë 

për përdorim në pasta;  byrek me mish; byrek; tabletë[ëmbësirë]; pesto[salcë]; petits (keks) 

petulla; piper; keks me xhenxhefil; mint për ëmbëlsira; mint për sheqerka; fruta të thata 

aromatike; pica; kokoshka; rrëshinë e mbledhura nga bletët; e lartë-proteinë e drithërave; 

puding; kokoshka;  

torte të mbushura; makarona me salcë; ëmbëlsira me oriz; ushqim rosticeri me përmbajtje 

të orizit; mëlmesë; akull,natyral ose artificial; kafe (e pa pjekur-); shafran [erëza]; miell 

palme; krem ajke(i përgatitur për forcim); salcë për sallata; sandviç; salcat (erëza) ; 

tharm;çokollatë; çokollatë e pijes; shkumë(çokollatë-); majdanoz i zi; kripë selino; simite; 

mustardë;  mustardë ushqimorë; paste (kokërr soje -) [erëza];miell soje; salcë soje; 

sherbet[akull]; salcat [erëza]; shpageta ; akullore; pluhurat për akullore; sode 

buke[bikarbonat soda për qëllime pjekje]; niseshte ushqimore; niseshte për ushqim; 

staranise(bimë ushqyese ne formë ylli); sushi; sheqer diabeti(natyral -); tabbouleh; takos; 

tapiokë; miell tapioke; çaj; brumë; fermentuesit e pastës; pastat e milëzura 

ushqimore(pasta);  salcë domatesh; torte; pet e hollë brumi e pjekur; vanill [pluhur]; vanilja 
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[zëvendësuesit e vaniljes]; vafer; krem tartar për qëllime gatimi; farë gruri për konsum 

njerëzor; salsiçe me material lidhës në të dy anët; erëza; përgatitjet aromatike për ushqim; 

çikore (zëvendësuesit e kafes); kanellë (erëz); gluten i përgatitur si ushqim; sheqer; sheqer 

bajamesh;ëmbëlsira për dekorimin e pemës së krishtlindjeve; bonbone dhe ëmbëlsira; bukë 

gruri e thatë dhe e pjekur 

32   Birra; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; ekstrakte frutash jo-alkoolike; pije 

lëng frutash (jo-alkoolike -);  pije pa alkool; mjaltë joalkoolike e bazuar në pije; pije aloe 

vera, jo-alkoolike; aperitivë, jo-alkoolike; musht, jo alkoolike; pije stimuluese për oreks,  jo 

alkoolike; musht, jo alkoolike; birrë; birrë bazuar ne koktej;  wort birre; pluhurat për 

shkumëzimin e pijeve ; pilula për shkumëzimin e pijeve; kokteje, jo-alkoolike; qumësht ( 

kikirik -) [pije jo-alkoolike]; ujë mineral ( preparatet për të bërë); ujë i gazuar (preparatet 

për të bërë); aroma për të bërë pije; nektar frutash , jo alkoolike; lëngje; lëngje perimesh 

(pije); hops (ekstraktet -) për të bërë birrë; limonadë me xhenxhefil; pije izotonike; ujë i 

gazuar; kvas [pije jo-alkoolike]; limonadat; shurupe për limonadë; ujë lithia; malt birre; 

wort birre; bajame (qumësht i -) [pije]; pije freskuese; ujë mineral (pije); pije prej hirre; 

must; preparatet për të bërë pije; likeret (përgatitjet për të bërë -); sarsaparilla (pije jo 

alkoolike); ujë seltzer; shurup për pije; pije freskuese frutash; ujë soda; sherbet [pije]; ujë 

tryeze; lëng domatesh (pije);  rrush must, i pafermentuar; ujërat [pije].   

 

 

 

(111)  19430 

(151)  04/11/2016 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/340 

(732)  KOMOT sh.p.k.Adr. Dallmatet 59, 

Lagjja Dardania 20000 Prizren, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PROVITRIX 

 
 

 

 
 

 

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

shtesa ushqimore dhe plotësuesa ushqimore për përdorim nga njerëzit, për qëllime 

mjekësore dhe/ose terapeutike; ushqimi për fëmijët dhe të sëmurit; ushqimi dietetik, pijet 

dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor; ushqimi për foshnjat; ushqimi dhe 

suplementet dietale për qëllime nutritive; aditivët nutritivë për qëllime mjekësore; 

suplementet nutritivë;  suplementet nutritivë për qëllime mjekësore; vitaminat dhe 

mineralet; suplementet me vitamina dhe minerale   

29   Suplemente ushqimore; aditivë dhe shtojca ushqyese që nuk përfshihen në klasa të tjera   
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(111)  19443 

(151)  09/11/2016 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/341 

(300)  VR 2014 02509  05/11/2014  DK 

(732)  Hummel Holding A/S Balticagade 20 

8000 Aarhus C, DK 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës; lëkurë shtazore, peliqe; sandek dhe çanta të 

udhëtimit; ombrella dhe çandra të diellit; shkopa për hecje; kamxhik, tërheqëse dhe takeme 

kuajsh; çanta, përfshirë çanta sportive, çanta të udhëtimit, çanta shpine, çanta kozmetike, të 

zbrazura, çanta të shpinës, çanta shkollore, çanta të lëkurës, çanta për femra, çanta pliko, 

çanta të dorës, çanta për topa   

24   Tekstil dhe produkte të tekstilit, të cilat nuk janë përfshirë në klasë të tjera; 

mbështjellëse për krevate dhe karrige; peshqir për duar; mbulesa dhe shtroja shtrati; 

mbulesë e rrafshët; peceta për enë   

25   Rrobe, mbathje, mbulesa për kokë (mbështjellëse koke); rroba sportive, mbathje dhe 

mbështjellëse të kokës; rroba, mbathje dhe mbështjellëse të kokës për çdo ditë (të 

përditshme); rroba mode, mbathje dhe mbështjellëse koke; rroba pune-zyrtare, mbathje dhe 

mbështjellëse të kokës; rroba, mbathje dhe mbështjellëse të kokës për fëmijë dhe foshnje; 

djersitëse   

 

 

 

(111)  19445 

(151)  09/11/2016 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/342 

(300)  VR 2014 02508  05/11/2014  DK 

(732)  Hummel Holding A/S Balticagade 20 

8000 Aarhus C, DK 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës; lëkurë shtazore, peliqe; sandek dhe çanta të 

udhëtimit; ombrella dhe çandra të diellit; shkopa për hecje; kamxhik, tërheqëse dhe takeme 

kuajsh; çanta, përfshirë çanta sportive, çanta të udhëtimit, çanta shpine, çanta kozmetike, të 

zbrazura, çanta të shpinës, çanta shkollore, çanta të lëkurës, çanta për femra, çanta pliko, 

çanta të dorës, çanta për topa   

25   Rrobe, mbathje, mbulesa për kokë (mbështjellëse koke); rroba sportive, mbathje dhe 

mbështjellëse të kokës; rroba, mbathje dhe mbështjellëse të kokës për çdo ditë (të 

përditshme); rroba mode, mbathje dhe mbështjellëse koke; rroba pune-zyrtare, mbathje dhe 
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mbështjellëse të kokës; rroba, mbathje dhe mbështjellëse të kokës për fëmijë dhe foshnje; 

djersitëse   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sport të cilët nuk janë përfshirë në klasë 

tjera; dekorues për bredh; topa për lojë dhe sport; rrëshira për atlet; rrjeta për lojëra me top; 

pompa për topa; çanta të posaçme për topa   

 

 

 

(111)  19446 

(151)  09/11/2016 

(181)  05/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/347 

(526 ) e kuqe,e gjelbet,e bardh,  

(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

   

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të 

hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për 

dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike 

dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit 

dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev 

pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës 

dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura 

,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve 

per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në 

amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne 

amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve 

sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 
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bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave 

ushqimore,preparateve për larje,preparateve për pastrim,,prodhimeve të dedikuara për 

pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për 

ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në 

kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore,preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim, 

veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të 

shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për 

palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat 

për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë 

të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim  

kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit 

dhe shërbime për ndermarrje tjera   

 

 

 

(111)  19447 

(151)  09/11/2016 

(181)  05/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/348 

(526 ) E kalter e mbyllt,e  kalter e qilt , e 

gjelbert, e kuqe, e bardh, e hirit   

(540)   
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(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

   

            
 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të 

hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për 

dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike 

dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit 

dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev 

pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës 

dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura 

,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve 

per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në 

amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne 

amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve 

sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave 

ushqimore,preparateve për larje,preparateve për pastrim,,prodhimeve të dedikuara për 

pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për 

ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi 
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jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në 

kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore,preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim, 

veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të 

shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për 

palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat 

për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë 

të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim  

kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit 

dhe shërbime për ndermarrje tjera.   

 

 

(111)  19448 

(151)  09/11/2016 

(181)  06/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/349  

(732)  TOD’S  S.p.A.ia Filippo Della Valle 1 

63811 Sant’Elpidio  a Mare, Fermo, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   pallto tunikë e lëkurës (rrumbullakët); xhaketa tunikë e lëkurës;  pantallona 

tunikë të lëkurës;  funda tunikë të lëkurës (rrumbullakët); kanatiere tunikë, mantela tunikë; 
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pallto tjera të lëkurës; bunda lëkure; rripa të lekurës; tregera lëkure; rripa; rroba; xhaketa të 

mbushura; xhaketa, xhaketa të leshit; xhempera; pantalla; farmerka (xhinse); funda; 

fustane; pallto; bunda; pelerinë; pallto; xhaketa; xhysem gjempera;  këmisha; kanatiere; 

bluza; xhempera; ndërresa të poshtëme; kombinezon për fjetje;  penuar- mantil banjoje; 

kostime për larje; neglizhei;  kostime të larjes; penuare; këmisha të fjetjes; fustane 

njëpjesëshe; fustane nga dy pjesë; fustane për mbrëmje;  shalla; shamia;  kollare; fjonga;  

rroba meshkujsh solemne; rroba për femra; këmisha për rroba; këmisha havaji; dukse; 

nënkëmisha; gjysëm-kanatiere; triko; blejzer; shorce, maica sportive; këpucë; atlete 

sportive; papuçe;  kaljaçe; këpucë me taka; këpucë  lëkure;  këpucë gome; çizme për shi; 

nallone të drurit; çizme peshkatarësh; atlete për basket; këpucë elegente; këpucë me taka; 

këpucë për alpinizëm; atlete për ragbi; atlete për boks; atlete për bejzboll;  këpucë plastike;  

mbathje për plazhë; shtroja të brëndëshme të këpucave;  shtroja për mbathje, pjesë të 

sipërme të mbathjeve, pjesë për taka të këpucëve  dhe çizmeve;  shtroja për këpucë dhe 

çizme; maja për këpucë; këpuca shiu, atlete për vrapim; këpucë pune;  këpucë kashte;  

atlete për gjimnastikë;  çizme;  këpucë skijimi; gjysëm çizme;  çizme për dëborë; atlete për 

futboll; çizme  me lidhëse;  këpuca për hokej; atlete për hendboll;  espadrille të hapura dhe 

të mbyllura;  sandale; sandale për larje;  dorashka; dorashka për mbrojtje nga të ftohtit;  

dorashka të lëkurës; dorashka të thurura;  kapela dhe kapela me strehë (kaçketa);  vizir-

ballik (mbështjelllëse koke); kapela të lëkurës dhe kapela me strehë (kaçketa).    

 

 

(111)  19449 

(151)  09/11/2016 

(181)  06/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/350 

(526 ) E verdhë, ari, e zezë   

(732)  N.T.SH. '' SAFRAN & KO ''          

Fshati Cermjan, 50000 Gjakovë, KS 

   

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Pije alkoolike   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë te birrave, ujë minerale dhe te gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije, ujë 

të pijshëm, uji me aditivët (pije jo-alkoolike); reklama; shërbime marketingu; biznes 

reklamash; menaxhim të biznesit tregtar; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime 

sekretarie, sondazhe opinionionesh; reklama drejtpërdrejtë nga e-mail; botimin e teksteve te 

publicitetit; qira për hapësira reklamuese; reklamat on-line në rrjet kompjuterik; prezantim 

(demonstrim) te mallrave; shpërndarjen e lëndëve reklamauese; agjenci publicitare; 

shërbime publiciteti; reklamima ne radio; reklamat televizive; marrëdhëniet me publikun; 
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hulumtim të tregut; nxjerrjen dhe botimin e teksteve; audio dhe video incizime për qëllime 

tregtare dhe promovuese; përgatitjen, kryerjen dhe rregullimin e konsultimeve të biznesit, 

panaireve, ekspozitave dhe shfaqje për qëllime komerciale dhe publicitare    

 

 

(111)  19192 

(151)  20/10/2016 

(181)  06/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/353    

(732)  Vinprom Peshtera SA5 Dunav Blvd, 

4000 Plovdiv, BG 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa�            

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

 
 

(540)  Gold ram 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Liker tip Anise; liker tip Anisette; aperitivë; arak; baijiu (pije alkoolike e 

distiluar kineze); pije alkoolike (përjashtuar birrat); pje alkoolike me përmbajtje frutash; 

biter; brendi; cider; koktejle; pije tip kuracao; digjestivë (likere e lëngje); pije të distiluara; 

esenca për pije alkoolike; ekstrakte për pije alkoolike; ekstrakte frutash per pije alkoolike; 

xhin; hydromel (mead); likere; nira (pije alkoolike me bazë sheqerin e kallamit); liker 

mentesh; perri; pikete; pije alkoolike të përziera më herët të ndryshme nga ato me bazë 

birre; pije me alkool orizi; rum; sake; pije alkoolike; vodka; uiski; verë   

 

 

 

(111)  19194 

(151)  20/10/2016 

(181)  06/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/355  

(300)  DE302014065212.9  10/11/2014  DE 

(732)  Adam Opel AG Bahnhofsplatz, 65423 

Ruesselsheim, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   

 
 

(540)  Crossland 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Automjete motorike, pjesë të tyre dhe pjesë rezervë, të cilat janë përfshirë në 

këtë klasë   

 

 

(111)  19196 

(151)  20/10/2016 

(181)  06/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/356   

(732)  A1 Telekom Austria ktiengesellschaft          

Lassallestrasse 9, A-1020 Wien, AT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

(540)   
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( 511 ) 9   Pajisje për inçizim, bartje, procesim dhe reprodukim të të dhënave analoge dhe 

dixhitale; media të të dhënave që lexohen nga makinat (optike dhe magnetike); makina dhe 

mekanizma shitës për aparate që operohen përmes monedhave; aparate për procesimin e të 

dhënave për kompjuterë, fletore elektronike (kompjuterë), aparate telefonike, telefona 

mobil; aparate televizive; programe dhe softuere kompjuterike; alarme; instalime elektrike 

për parandalimin e vjedhjeve; aparate lajmërimi kundër vjedhjeve; aparate monitorimi; zile 

alarmi; instrumente vëzhgimi, monitorë; video telefona; drita vezulluese (sinjale ndriçimi); 

kodues magnetik; kartela të koduara identifikimi; kartela të koduara shërbimi; mbyllës 

elektrik të dyerve; aparate të dirixhimit nga largësia; alarme të zjarrit; lexues (pajisje për 

procesimin e të dhënave); monitorë (harduer), monitorë (softuer); detektues të zjarrit; 

përcjellës; instrumente lokalizimi me zë; komutatorë; aparatë elektrike për komutim 

(shndërrim); dry elektrik; komplete transmetimi për telekomunikim; transmetues për 

telekomunikime; transmetues për sinjale elektronike; zile sinjalizimi; sisteme të spërkatjes 

për mbrojtje kundër zjarrit; pajisje për mbrojtje kundër mbingarkimit me voltazhë; 

ndërprerës kohor; aparate për inçizim, bartjen dhe riprodhimin e zërit dhe imazhit; bartësit e 

të dhënave inçizues dhe jo inçizues, posaçërisht medijat e memories magnetike dhe optike, 

CD, CD-ROM, DVD dhe çipat gjysmëpërçues; kartelat smart; SIM-kartelat për telefona 

mobilë; kompjuterë dore  dhe PDA (“Personal Digital Assistants”- asistent personal 

digjital); modeme, kartelat integruese (ndërvepruese) për rrjetin e telefonave mobil, 

komplete (pajisjet) telefonike dhe kufjet që përdoren pa futjen e duarve në përdorim; 

softuer për telefona mobil dhe instlaime për telefona mobile si të incizuar dhe të 

shkarkueshëm.    

38   Telekomunikime, shërbime telefonike; ofrime të qasjes telekomunikuese në baza të të 

dhënave, në transmetimet radio dhe televizive; transmetime të programeve radio dhe atyre 

televizive përmës një rrjeti kompjuterike global; transmetime elektronike të të dhënave, 

posaçërisht transmetimit të bazuar në teknologjinë e internetit dhe në kohë reale të 

përmbajtjes audio dhe video (streaming-rrjedhjes), imazheve dhe dokumenteve përmes një 

rrjeti kompjuterik global; postë elektronike; komunikime përmes rrjeteve elektronike; 

ofrime të qasjes telekomunikuese në rrjetet kompjuterike kombëtare dhe ndërkombëtare; 

ofrime të qasjes telekomunikuese në një rrjet kompjuterike global, posaçërisht përmes 

internetit; ofrime të lidhjeve telefonike përmes rrjeteve kompjuterike; dhënie me qira 

pajisjeve telekomunikuese, dhënie me qira të kohës së qasjes në baza të të dhënave, 

posaçërisht në internet; shërbime telefonike mobile dhe radio; radio shërbime mobile GSM 

dhe UMTS; transmetime të porosive dhe imazheve, posaçërisht përmes porosive të shkurta 
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dhe shërbime të porosive multimediale, ofrime të qasjes telekomunikuese në internet, 

poashtu përmes rrjeteve të telefonave mobil; shërbime të buletineve dhe tabelave 

elektronike të shpalljeve (telekomunikime).   

41   Shërbime të funksionime të lojërave; shërbime të edukimit, ofrimit të trajnimeve dhe 

argëtimit poashtu përmes internetit; veprimtarive sportive dhe kulturore.    

42   Shërbime të planifikimit dhe zhvillimit të programeve për procesim elektronik të të 

dhënave; dhënie me qira të pajisjeve dhe kompjuterëve që procesojnë të dhëna; projekte të 

studimeve teknike për mundësimit e telekomunikimeve; krijimin dhe mirëmbajtjen e 

uebsajteve (faqeve të internetit); shërbime hosting (strehimit) të uebsajteve; shërbime 

kompjuterike, gjegjësisht këshillime mbi mirëmbajtjen dhe instalimin e softuerit; shërbime 

këshillimi lidhur me kompjuterë; dizajnim, krijim, mirëmbajtje dhe strehim të uebsajteve 

për tjerët; konsulencë në fushat e dizajnimit, krijimit, strehimit, mirëmbajtjes, funksionimit 

dhe menaxhimit të uebsajteve dhe faqeve hyrëse dhe marrjen përsipër të funksioneve 

strehuese për uebsajte dhe faqe hyrëse për palët e treat përmes një rrjeti komjuterik global, 

instalime të softuerit   

 

 

 

(111)  19198 

(151)  20/10/2016 

(181)  06/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/357   

(732)  KENDA RUBBER INDUSTRIAL 

CO., LTD. No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd., 

Yuanlin Township, Changhua County, TW 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma, tuba të brendshëm për goma pneumatike, veshje për goma pneumatike, 

fashë për riparimin e gomave, goma për automjete; goma për biçikletë, goma për 

motoçikleta, tuba të brendshëm, fasha për riparimin e tubave të brendshëm, shkallëz për 

përdorimin e ritrajtimit të gomave, kunje për gomat, tokëza kundër rrëshqitjes për gomat e 

mjeteve   

 

 

 

(111)  19666 

(151)  23/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/360   

(300)  302014071022.6  11/11/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35  74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 4   Qirinj dhe fitil për qëllime të ndriçimit, duke përfshirë qirinj për tryezë, qirinj në 

formë shtylle,  qirinj për zbukurim, qirinj të ndryshëm, qirinj në formë të pemës, qirinj nga 

dylli i bletës, qirinj aromatikë, qirinj në gotë; fitila për qirinj; fitila për llamba; qirinj të 

vegjël; qirinj për pemën e krishtlindjeve; qirinj të parfumuar; karburante (të papërpunuara 

ose të rafinuar); ndriçues dylli; të gjitha mallrat e mësipërme që janë të përfshira në këtë 

klasë   

8   Takëm; takëm për tryezë, argjendi; vegla dore për ushqime, bluarje, shtypje ose hapje; 

hapëse, prerës, hapës i guacave; hapës i konservave; mbledhëse akulli; thikë e shkallëzuar; 

thikë për bluarje (vegël dore), thërrmues perimesh; hanxharë; prerëse djathi (jo elektrike); 

prerëse për pica (jo elektrike); hanxharë (thika); thika pastiçerie; gërshërë; të gjitha mallrat 

e mësipërme që janë të përfshira në këtë klasë   

11   Aparat ndriçimi; llambat; poqat; llambat elektrike; vargjet e dritave për qëllime 

dekorimi; llambat dritëlëshuese për qëllime të ndriçimit; llambat dritëlëshuese për qëllime 

dekorimi; pishtarë elektrike; aparatet ndriçuese me emitim bazik permes diodave ( LED), 

llambat LED dhe dritat LED (të përfshira në klasën 11) dhe pjesët e tyre; qirinj elektrike; 

qirinj LED; drita kuzhine LED; pjesët e të gjitha mallrave të lartpërmendura   

16   Shtrese mbrojtëse dhe shtresa mbrojtëse për gota prej letre ose kartoni; zbukurime dhe 

dekorime prej letre dhe / ose kartoni; pecetë letre; peshqirë prej letre; takëm tavoline prej 

letre; mbishkrimet prej letre ose kartoni; mallrat e letrës si zëvendësim për tekstil, d.m.th. 

pecetë tavoline, peshqir për mbulesë tavolinash, peshqir kuzhine dhe letër kuzhine; të gjitha 

mallrat e mësipërme që janë të përfshira në këtë klasë.   

20   Kapak qeramike për shishe; veprat artistike, zbukurime dhe dekorime festive prej drurit 

dhe plastike   

21   Produkte prej qelqi, porcelani dhe prej argjile, të përfshira në këtë klasë; shporta për 

përdorim shtëpiak; kriklla; hapëse të shisheve; kocka porcelani; mallra prej kristali; 

produkte prej qelqi, argjile, kristal; qelqe, enë prej argjile, veprat e artit prej argjile (terra 

cotta), porcelan; shishe; enët; dërrasë për bukë; kabare (tabaka); kallëp për tortë; kallëp për 

pite; fikës të qiririt; unaza qiriri; shandanë; enë për ëmbëlsira; mallrat prej kockave të 

porcelanit; shkopinj (enë kuzhine); nënshtresë (enë tavoline); mikserë për koktej; filtra për 

kafe; mulli për kafe; filtruese për kafe; takëme për kafe; xhezve për kafe;  

hell gatimi; kovë me akull; frigoriferë portativë, pajisje për ftohjen e ushqimit, që 

përmbajnë lëngje, për qëllime amvisërie; nxjerrëse tapash; gota; dërrasë për prerje për 

kuzhinë; boca; shishe për pije, koritat,  enët; filxhan për vezë; gastare; gota; enë për 

izolimin e nxehtësisë; enë termike; kallëpe katror për akull; bokall; mbajtëse thikash; pjata 
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të ndara për ushqim; komplete për pije; enë ushqimi; mbajtësit e kartës së menysë; lugë për 

përzierje; mbajtëse pecetash; unaza për peceta; pjata prej letre; prerëse pastash; mullinj për 

kripë dhe mulli për piper; përzierës i kripës; enë për piper; spërkatës i sheqerit; pjatë 

filxhani; tabakë (shtëpiake dhe enë kuzhine); takëme për erëza; statuja porcelani, terakota 

ose gotë; sitë; komplet dhe takëm për tavolinë; kriklla; infuzion i rrumbullakët për çaj; kuti 

çaji; infuzion çaji; takëme për çaj; filxhanë për çaj; mbajtëse për kruese dhëmbësh, që nuk 

janë prej metaleve të çmuara; kruese dhëmbësh; tabaka për qëllime amvisërie; trekëmbësh; 

vazo; vepra artistike prej porcelani, terakote ose qelqi; stoli dekorative prej qeramike për 

dyer ose dritare; kockave të porcelanit, qelqit , kristalit, enë prej argjile, terakote ose 

porcelan, kuti  ose enë për ruajtjen e freskisë ose kuti apo enë për ruajtjen e ushqimit 

(përveç atyre prej metaleve të çmuara); shishe për ftohje; enë qelqi; enë për gjalpë; kapak i 

enës për gjalpë; kuti portative izotermike, jo elektrike; kavanoza për ëmbëlsira; termos; 

përzierës (mikserë); kulluese për çaj, që nuk janë prej metaleve të çmuara; takëm tryeze 

dedikuar për qëllime amvisërie; rafte për erëza; përzierës për koktej, mikserë për koktej; 

pjata të njëtrajtshme për tavolinë; shishe të njëtrajtshme për ujë; pipëz për të pirë; gota prej 

letre dhe plastike; mbulesë për ibrikun e çajit; ibrikun e qumështit dhe ibrikun e kremit; 

shishe për shërbime të pijeve dhe shishe për shërbime të verës; shkopinj për koktej; enë 

kuzhine, në veçanti tabaka për tortë dhe thika për tortë, thika për sallatë, qepshe, lopatëz 

(rrahëse për ushqim), lugë për përzierje, lugë për spageti, portionerë për spageti; rafte 

(stendë për shërbim); ftohës të shisheve dhe kova për shampanjë; bokall me vakum; 

mbajtës për tenxhere; dorashka për furrë; të gjitha mallrat e mësipërme të përfshira në këtë 

klasë  

24   Takëm për tavolinë; peceta; mbulesa për mobile prej tekstilit; mbulesa për mobile prej 

plastike; takëme amvisërie; rrogoz për tavolinë; zëvendësues prej plastike të pëlhurës; 

takëm për tavoline, peceta për tavolinë; mbulesa prej tekstili për mbajtëse e pecetave dhe 

shamive prej letre; rrogoz prej tekstili; mbulesë tavoline (jo prej letrës); mbulesa për djathë; 

mbulesa për mobile; shami prej tekstili; mbulesë për tavolinë; maramë për enë prej 

materialeve të tekstilit; të gjitha mallrat e mësipërme që janë të përfshira në këtë klasë   

25   Përparëse për kuzhinë.   

 

 

 

(111)  19667 

(151)  23/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/361 

(300)  302014071021.8  11/11/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstraße 35  74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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( 511 ) 4    Qirinj dhe fitil për qëllime të ndriçimit, duke përfshirë qirinj për tryezë, qirinj në 

formë shtylle,  qirinj për zbukurim, qirinj të ndryshëm, qirinj në formë të pemës, qirinj nga 

dylli i bletës, qirinj aromatikë, qirinj në gotë; fitila për qirinj; fitila për llamba; qirinj të 

vegjël; qirinj për pemën e krishtlindjeve; qirinj të parfumuar; karburante (të papërpunuara 

ose të rafinuar); ndriçues dylli; të gjitha mallrat e mësipërme që janë të përfshira në këtë 

klasë   

8   Takëm; takëm për tryezë, argjendi; vegla dore për ushqime, bluarje, shtypje ose hapje; 

hapëse, prerës, hapës i guacave; hapës i konservave; mbledhëse akulli; thikë e shkallëzuar; 

thikë për bluarje (vegël dore), thërrmues perimesh; hanxharë; prerëse djathi (jo elektrike); 

prerëse për pica (jo elektrike); hanxharë (thika); thika pastiçerie; gërshërë; të gjitha mallrat 

e mësipërme që janë të përfshira në këtë klasë   

11   Aparat ndriçimi; llambat; poqat; llambat elektrike; vargjet e dritave për qëllime 

dekorimi; llambat dritëlëshuese për qëllime të ndriçimit; llambat dritëlëshuese për qëllime 

dekorimi; pishtarë elektrike; aparatet ndriçuese me emitim bazik permes diodave ( LED), 

llambat LED dhe dritat LED (të përfshira në klasën 11) dhe pjesët e tyre; qirinj elektrike; 

qirinj LED; drita kuzhine LED; pjesët e të gjitha mallrave të lartpërmendura   

16   Shtrese mbrojtëse dhe shtresa mbrojtëse për gota prej letre ose kartoni; zbukurime dhe 

dekorime prej letre dhe / ose kartoni; pecetë letre; peshqirë prej letre; takëm tavoline prej 

letre; mbishkrimet prej letre ose kartoni; mallrat e letrës si zëvendësim për tekstil, d.m.th. 

pecetë tavoline, peshqir për mbulesë tavolinash, peshqir kuzhine dhe letër kuzhine; të gjitha 

mallrat e mësipërme që janë të përfshira në këtë klasë   

20   Kapak qeramike për shishe; veprat artistike, zbukurime dhe dekorime festive prej drurit 

dhe plastike   

21   Produkte prej qelqi, porcelani dhe prej argjile, të përfshira në këtë klasë; shporta për 

përdorim shtëpiak; kriklla; hapëse të shisheve; kocka porcelani; mallra prej kristali; 

produkte prej qelqi, argjile, kristal; qelqe, enë prej argjile, veprat e artit prej argjile (terra 

cotta), porcelan; shishe; enët; dërrasë për bukë; kabare (tabaka); kallëp për tortë; kallëp për 

pite; fikës të qiririt; unaza qiriri; shandanë; enë për ëmbëlsira; mallrat prej kockave të 

porcelanit; shkopinj (enë kuzhine); nënshtresë (enë tavoline); mikserë për koktej; filtra për 

kafe; mulli për kafe; filtruese për kafe; takëme për kafe; xhezve për kafe;  

hell gatimi; kovë me akull; frigoriferë portativë, pajisje për ftohjen e ushqimit, që 

përmbajnë lëngje, për qëllime amvisërie; nxjerrëse tapash; gota; dërrasë për prerje për 

kuzhinë; boca; shishe për pije, koritat,  enët; filxhan për vezë; gastare; gota; enë për 

izolimin e nxehtësisë; enë termike; kallëpe katror për akull; bokall; mbajtëse thikash; pjata 

të ndara për ushqim; komplete për pije; enë ushqimi; mbajtësit e kartës së menysë; lugë për 

përzierje; mbajtëse pecetash; unaza për peceta; pjata prej letre; prerëse pastash; mullinj për 

kripë dhe mulli për piper; përzierës i kripës; enë për piper; spërkatës i sheqerit; pjatë 

filxhani; tabakë (shtëpiake dhe enë kuzhine); takëme për erëza; statuja porcelani, terakota 

ose gotë; sitë; komplet dhe takëm për tavolinë; kriklla; infuzion i rrumbullakët për çaj; kuti 

çaji; infuzion çaji; takëme për çaj; filxhanë për çaj; mbajtëse për kruese dhëmbësh, që nuk 

janë prej metaleve të çmuara; kruese dhëmbësh; tabaka për qëllime amvisërie; trekëmbësh; 

vazo; vepra artistike prej porcelani, terakote ose qelqi; stoli dekorative prej qeramike për 

dyer ose dritare; kockave të porcelanit, qelqit , kristalit, enë prej argjile, terakote ose 

porcelan, kuti  ose enë për ruajtjen e freskisë ose kuti apo enë për ruajtjen e ushqimit 

(përveç atyre prej metaleve të çmuara); shishe për ftohje; enë qelqi; enë për gjalpë; kapak i 
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enës për gjalpë; kuti portative izotermike, jo elektrike; kavanoza për ëmbëlsira; termos; 

përzierës (mikserë); kulluese për çaj, që nuk janë prej metaleve të çmuara; takëm tryeze 

dedikuar për qëllime amvisërie; rafte për erëza; përzierës për koktej, mikserë për koktej; 

pjata të njëtrajtshme për tavolinë; shishe të njëtrajtshme për ujë; pipëz për të pirë; gota prej 

letre dhe plastike; mbulesë për ibrikun e çajit; ibrikun e qumështit dhe ibrikun e kremit; 

shishe për shërbime të pijeve dhe shishe për shërbime të verës; shkopinj për koktej; enë 

kuzhine, në veçanti tabaka për tortë dhe thika për tortë, thika për sallatë, qepshe, lopatëz 

(rrahëse për ushqim), lugë për përzierje, lugë për spageti, portionerë për spageti; rafte 

(stendë për shërbim); ftohës të shisheve dhe kova për shampanjë; bokall me vakum; 

mbajtës për tenxhere; dorashka për furrë; të gjitha mallrat e mësipërme të përfshira në këtë 

klasë  

24   Takëm për tavolinë; peceta; mbulesa për mobile prej tekstilit; mbulesa për mobile prej 

plastike; takëme amvisërie; rrogoz për tavolinë; zëvendësues prej plastike të pëlhurës; 

takëm për tavoline, peceta për tavolinë; mbulesa prej tekstili për mbajtëse e pecetave dhe 

shamive prej letre; rrogoz prej tekstili; mbulesë tavoline (jo prej letrës); mbulesa për djathë; 

mbulesa për mobile; shami prej tekstili; mbulesë për tavolinë; maramë për enë prej 

materialeve të tekstilit; të gjitha mallrat e mësipërme që janë të përfshira në këtë klasë   

25   Përparëse për kuzhinë   

 

 

 

(111)  19199 

(151)  20/10/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/362   

(300)  66130  12/12/2014  JM 

(732)  Intel Corporation (a Delaware 

Corporation) 2200 Mission College 

Boulevard Santa Clara, California, 95052-

8119, US 

 (740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

 
 

(540)  3D XPOINT 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Memorie kompjuterike shumë-shtresore; memorie kompjuterike të 

pandryshueshme; memorie kompjuterike e shkallëzuar, me qasje të shpejtë; harduer 

kompjuterik; qarqe të integruara, mikroprocesorë; memorie kompjuterike   

 

 

 

(111)  19200 

(151)  20/10/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/363   

(300)  66129  12/12/2014  JM 

(732)  Intel Corporation (a Delaware 

Corporation)2200 Mission College 

Boulevard Santa Clara, California, 95052-

(540)  INTEL 3D XPOINT 
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8119, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

( 511 ) 9   Memorie kompjuterike shumë-shtresore; memorie kompjuterike të 

pandryshueshme; memorie kompjuterike e shkallëzuar, me qasje të shpejtë; harduer 

kompjuterik; qarqe të integruara, mikroprocesorë; memorie kompjuterike   

 

 

 

(111)  19668 

(151)  23/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/364 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  BONKO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 

biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   

 

 

 

(111)  19638 

(151)  16/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/365 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CONFETTINO 

 
 

 

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

314 

 

 

( 511 ) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 

biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   

 

 

(111)  19635 

(151)  16/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/366  

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  DADO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 

biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   

 

 

(111)  19634 

(151)  16/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/367 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

(540)  GOGA 
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

( 511 ) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 

biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   

 

 

 

(111)  19633 

(151)  16/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/368 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  IDILA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 

biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   
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(111)  19631 

(151)  16/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/369 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  KANDI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 

biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   

 

 

(111)  19630 

(151)  16/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/370 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  KANDIT DESSERT CHEF 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 
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biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   

 

 

 

(111)  19629 

(151)  16/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/371 

(526 ) E gjelbër dhe nuansa e ngjyrës së 

gjelbër, ngjyrë hiri, e bardhë, e kuqe, e zezë.  

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 

biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   

 

 

(111)  19654 

(151)  17/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/372 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  RUM PLOČICE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante;    

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 
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nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 

biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   

 

 

(111)  19640 

(151)  16/11/2016 

(181)  08/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/373 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade  Vukovarska Cesta 239, 31000 

Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  SAGA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Zhele frutash (dridhëse), zhele, lyerje të ëmbla, lyerje pikante   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, pasta, të gjihta llojet e ëmbëlsirave, të gjitha llojet e ëmbëlsirave të 

përfshira në këtë klasë, bonbone dhe prodhime bonbonesh, bonbone nga sheqeri, arome 

frutash, bonbone të imta gjegjësisht zbukuruese (dragees); bonbone të forta, fruta të 

ëmbëlsuara, llokume, halvë, lyerje nga lajthia, prodhime çokollate, çokollatë, çokollata të 

imta nga çokollata dhe kakao, deserte çokollate, pije nga çokollata, fundan, tableta 

(dragees) të lyera me sheqer ose kakao, derdhje, karamele, tableta bajamesh, krem 

çokollate, pralinë, çamçakëz, ëmbëlsira për përtypje, bonbone gome (zhele), pastile kullore 

dhe akull i ngrënshëm i aromatizuar, kakao, të gjihta prodhimet nga kakao, pije nga kakao, 

prodhime nga kakao, pluhur kakao, stevia dhe prodhime ëmbëlsirash nga stevia, biskota, 

biskota të lyera me çokollatë, kreker, vafer, makarona, deserte, pite dhe pasta, akullore   

 

 

(111)  19221 

(151)  21/10/2016 

(181)  12/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/374 

(300)  34356  14/04/2015  AD 

(732)  Dunhill Tobacco of London Limited          

Globe House 4 Temple Place London  

WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.  

(540)  46 CUTS 
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( 511 ) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  19393 

(151)  03/11/2016 

(181)  12/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/376   

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo,  BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  LYSOBACT DUO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  19392 

(151)  03/11/2016 

(181)  13/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/377 

(300)  201431601  20/11/2014  AZ 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH          

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; zëvendësuesit e 

duhanit, jo për qëllime mjekësore apo kuruese; cigare; cigarllosa; cigaret puro; makinë dore 

për mbështjellje cigaresh; tubat e cigareve; filtrat e cigareve; letrat e cigareve; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike;  shkrepëse dhe artikuj për duhanpirës   
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(111)  18992 

(151)  12/10/2016 

(181)  13/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/378 

(526 ) e kuqe,e verdh.e zez,e kaft,e bardh,  

(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

    

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa;tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat). Erëzat, akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore, të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; 

ushqimet për kafshë; malta   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, hjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, aparateve dhe 

paisjeve elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjeve 

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje 

për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe ekuizitave 

për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të 

interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorimin në amisri, mbulesav të  krevatit, përfshi jastukët, 

mbulesave të shtratit, tekstilit për perdorim ne amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve nga lekura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, sherbime online 

të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltrarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve 

të dedikuara për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, 

barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore(suplementave), fishekzjarreve, aparateve 

dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe 

pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për 

ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

ato, pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre 

dhe rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë 

për mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 
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aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim/në 

kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të 

shites me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltarise, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të 

dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave 

që jepen pa recetë shtesave ushqimore(suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe 

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator;Shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të 

menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit. 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial. Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera   

 

 

(111)  19201 

(151)  20/10/2016 

(181)  13/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/382   

(732)  L'Erbolario  S.r.l.Viale Milano 74, 

LODI , IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  L'ERBOLARIO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrje), për 

shpëtim jete dhe mësimdhënie; aparate dhe instrumente për përçimin, lëshimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin  e zërit ose pamjeve; bartës magnetikë të 

dhënash, disqe për  regjistrim; kompakt disqe, DVD dhe mediume tjera digjitale për 

regjistrim; mekanizma që punojnë me monedha;  regjistra të arkës; makina llogaritëse, 
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pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; softuerë kompjuterësh; aparate për 

fikjen e zjarrit.   

14   Metale të çmueshme dhe aliazhe të tyre dhe mallra në metale të  çmueshme  ose  të 

lyera me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahire, gurë të çmueshëm;  

instrumente horologjike dhe kronometrike.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallra prej këtyre materialeve dhe që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera, lëkura kafshësh, gëzofë; sëndukë dhe torba udhëtimi; ombrella, 

çadra dielli dhe bastunë; kamxhikë, dizgjinë dhe shala   

24   Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline   

25   Veshje për trup, veshje për këmbë, veshje për kokë   

 

 

 

(111)  19476 

(151)  10/11/2016 

(181)  14/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/383   

(300)  14/4137144  27/11/2014  FR 

(732)  CHANEL  135, avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  CHANCE CHANEL EAU VIVE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Përgatitjet për aromatizim te ajrit, losione pas-rruajtje, aromatizues (vajra 

esenciale), kremra kunder-rrudhë, losione banjo, losione trupi, kremra kozmetike, 

deodorante për qenie njerëzore ose kafshët, aromatizues, ekstrakte të luleve [parfume], 

parfume, “potpourris” [aromatizues], shampone, sapune rroje, përgatitje për mbrojtje nga 

dielli [kozmetike], pluhur pudër talk, sapune tualeti, ujë tualeti, buzëkuqët, maskara, hijet e 

syve   

 

 

 

(111)  18990 

(151)  12/10/2016 

(181)  14/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/384 

(732)  ESSI SH.P.K  LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

           
 
 

(540)   
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( 511 ) 30   Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të 

hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për 

dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike 

dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit 

dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev 

pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës 

dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura 

,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve 

per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në 

amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne 

amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve 

sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave 

ushqimore,preparateve për larje,preparateve për pastrim,,prodhimeve të dedikuara për 

pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për 

ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në 

kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore,preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim, 

veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

324 

 

 

mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të 

shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për 

palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat 

për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë 

të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim  

kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit 

dhe shërbime për ndermarrje tjera   

 

 

(111)  18991 

(151)  12/10/2016 

(181)  14/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/385   

(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

  

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të 

hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për 

dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike 

dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit 

dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev 

pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës 

dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura 

,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve 

per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në 
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amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne 

amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve 

sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave 

ushqimore,preparateve për larje,preparateve për pastrim,,prodhimeve të dedikuara për 

pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për 

ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në 

kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore,preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim, 

veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të 

shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për 

palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat 

për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë 

të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim  

kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit 

dhe shërbime për ndermarrje tjera   
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(111)  19202 

(151)  20/10/2016 

(181)  14/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/388 

(300)  013747001  16/02/2015  OH 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited           

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë  

 
 

(540)  VEET SILK & FRESH 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate tualeti jo medicinale; preparate kozmetike dhe preparate për zbukurim; 

krema hidratuese, losione, shkumë dhe xhel; piling; preparate për pastrimin e lëkurës; 

preparate për zbardhim të gjitha për përdorim personal; preparate për depilim; dyll për 

depilim; preparate të cilat pengojnë rritjen e sërishme të qimeve; preparate, përfshirë krema, 

xhel dhe shkumë, për përdorim para, gjatë dhe pas rrojës ose heqjes së qimeve; faculeta për 

depilim; faculeta të lagura dhe jastek (katrorë të vegjël të pambukut) për kujdesin e lëkurës   

 

 

 

(111)  19203 

(151)  20/10/2016 

(181)  15/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/389   

(732)  RL Tschickfabrik GmbH          

Herbeckstraße 60/7, 1180 Wien, AT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TSCHICK 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Filtera të cigareve, puro, duhan, artikuj për duhan, në veçanti shpuzore, 

shkrepëse, letër e cigares, kuti për cigare, cigare (makina xhepi për mbështjellje), fije të 

shkrepëses dhe kuti të shkrepëses, kamisha dhe cigare elektronike, dhe shije të ndryshme   

35   Dhënia me qira e makinave për pije, në veçanti makinave për cigare, shërbime të 

prokurimit për të tjerët në lidhje me produktet e duhanit, produkte të duhanit dhe produkte 

të tjera me duhan, produkte të duhanit me pakicë dhe shumicë; produkte të duhanit dhe 

artikuj të tjerë me duhan; organizimi i ekspozitave dhe panaireve për reklamimin e 

produkteve të duhanit, produkte të duhanit dhe artikuj të tjerë me duhan; dhënia me qira e 

materialeve për reklamim, posaçërisht të produkteve të duhanit, produkte të duhanit dhe 

artikuj të tjerë me duhan   

40   Prodhimi i cigareve, për të tjerët (prodhim me porosi); përpunimin e duhanit (trajtimi i 

materialeve), përkatësisht tharjen, fermentimin, lagëja e duhanit, prerjen dhe përzierjen e 

duhanit, cedim i aditivëve   
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(111)  19660 

(151)  17/11/2016 

(181)  18/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/392 

(526 ) ngjyrë e floririt, e kuqe, e zezë  

(732)  BIRRA PEJA SH.A.Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160, 30000 Pejë,, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, 

birra e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra 

jo alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops 

(humulus lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet 

me aromë futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-

alkolike; uji mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me 

dyoksid karboni; limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo 

ekstrakteve të frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e 

frutave; nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; 

pijet jo alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e 

pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose 

desertët e qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me 

pemë; pijet jo alkoolike të fermentuara.    

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 
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karrocimi; aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; 

shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë; shpërndarja e 

porosive; informacione magazinim, informacione transporti; kontenjer për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënje dhe magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie e automjeteve, 

shërbimet kurieri (ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënje e depove; magazinimi; 

shërbime te shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; 

transport hekurudhor   

 

 

 

(111)  19189 

(151)  20/10/2016 

(181)  18/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/393 

(732)  BIRRA PEJA SH.A.Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, 

birra e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra 

jo alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops 

(humulus lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet 

me aromë futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-

alkolike; uji mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me 

dyoksid karboni; limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo 

ekstrakteve të frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e 

frutave; nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; 

pijet jo alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e 

pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose 

desertët e qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me 

pemë; pijet jo alkoolike të fermentuara   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 
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reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bamirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; 

shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e 

porosive; informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   

 

 

 

(111)  19632 

(151)  16/11/2016 

(181)  18/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/394 

(732)  SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek M. Gupca 

2, Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  BIOAKTIV SUMMER DREAM 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate për zbardhje dhe lëndë tjera për larje; preparate të lëngshëm për 

zbardhje dhe lëndë tjera për zbardhje; preparate për heqjen e njollave nga  rrobat; preparate 

për pastrim, lustrim, heqje yndyre dhe gëryerje pos freskuesve për WC-e; preparate 

shtëpiake për heqjen e njollave të yndyrnave; preparate për zbutje paraprake; sapun; 

prodhime parfumesh, vajrave eterik, prodhimeve kozmetike, losioneve për flokë; 

preparateve për kujdes të dhëmbëve   

 

 

 

(111)  19636 

(151)  16/11/2016 

(181)  18/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/395  

(732)  SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek M. Gupca 

2, Osijek, HR 

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

(540)  FAKS HELIZIM SUMMER 

SENSATIONS 
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

( 511 ) 3   Preparate për zbardhje dhe lëndë tjera për larje; preparate të lëngshëm për 

zbardhje dhe lëndë tjera për zbardhje; preparate për heqjen e njollave nga  rrobat; preparate 

për pastrim, lustrim, heqje yndyre dhe gëryerje pos freskuesve për WC-e; preparate 

shtëpiake për heqjen e njollave të yndyrnave; preparate për zbutje paraprake; sapun; 

prodhime parfumesh, vajrave eterik, prodhimeve kozmetike, losioneve për flokë; 

preparateve për kujdes të dhëmbëve   

 

 

 

(111)  19186 

(151)  20/10/2016 

(181)  18/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/396 

(526 ) E gjelbër, kafe, kaltër, kuqe, verdhë 

dhe e bardhë  

(300)  302014008512.7  16/11/2014  DE 

(732)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG          

Cari-Metz-Straße 176185  Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Shtesa ushqimore; përgatitje farmaceutike; përgatitje veterinare; përgatitje 

higjenike për qëllime mjeksore; përgatitje dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; 

ushqim për bebe; leukoplast, materiale për fashim; material për mbushje dhëmbësh; 

materiale dentare për marrje mase; disinfektantë; përgatitje për shkatërim të kafshëve të 

dëmshme; vrasës kërpurdhash, herbicide; përgatitje mjeksore për qëllime hollimi; ndihmës 

për qëllime mjeksore; alkol mjeksor; alkol për qëllime farmaceutike; anestezikë; 

antibiotikë; përgatitje kundra parazitëve; antiseptikë; pambuk antiseptik; ndrydhës oreksi 

për qëllime mjeksore; byzylyk për qëllime mjeksore; ilaçe për njerëz; ilaçe për qëllime 

veterinare; ilaçe për qëllime dentare; pambuk aseptik; lapsa kaustik; përgatitje për sy [për 

qëllime farmaceutike]; kripë banje për qëllime mjeksore; përgatitje për banjë për qëllime 

mjeksore; përgatitje terapuetike për banjë; përgatitje bakteriale për përdorim mjeksor ose 

veterinar; përgatitje bakteriologjike për përdorim mjeksor ose veterinar; balsamë për 

qëllime mjeksore; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; pambuk për qëllime 

mjeksore; qetësuesa; përgatitje biologjike për qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për 

qëllime veterinare; pastruesa; lapsa për ndalim gjakderdhje; bonbone me ilaç; përgatitje 

kimiko-farmaceutike; kontraceptivë kimik; përgatitje kimike për diagnostifikmin e 

shtatzanisë; përgatitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për qëllime 

farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime veterinare; peshqir sanitar; deodorantë për 

veshje dhe tekstile; deodorantë, përvec për njerëz ose për kafshë; dizinfektantë për qëllime 

higjene; detergjentë për qëllime mjeksore; substanca dietike të përshtatura për përdorim 

mjeksor; pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; ushqime dietike të përshtatura për 
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qëllime mjeksore; ilaçe për qëllime mjeksore; përgatitje albuminoze për qëllime mjeksore; 

enzima për qëllime mjeksore; enzima për qëllime veterinare; përgatitje me enzima për 

qëllime mjeksore; glukozë për qëllime mjeksore; gomë për qëllime mjeksore; rripa për 

peceta sanitare [peshqirë]; lapsa hemostatikë; adezivë për proteza dhëmbësh; leukoplastë 

adezivë; çajra bimor mjeksor; ilaçe për djersitje të këmbës; ilaçe për djersitje; hormone për 

qëllime mjeksore; brekë, thithëse, për mospërmbajtje; materiale që shkaktojnë neveritje për 

insekte; myshk irlandez për qëllime mjeksore; kapsula për ilaçe; çamçakëzë për qëllime 

mjeksore; germicide; kompresa; lapsa për kokëdhimbje; solucione për lente kontakti; tretës 

për largimin e lekuplastëve ngjitës; locione për qëllime farmaceutike; deodorantë, 

përjashtuar për njerëz ose për kafshë; përgatitje deodoruese me ajër; përgatitje pastruese 

ajri; pije qumështi të maltuara për qëllime mjeksore; qumësht bajameje për qëllime 

farmaceutike; pije mjeksore; infuzione medicinale; përgatitje mjeksore për rritje të flokut; 

çaj medicinal; bimë medicinale; ujë deti për banjo mjeksore; yndyrna me qumësht; brekë 

menstruacionesh; tampon menstruacioni; mentol; artikuj për kokëdhimbje; shtesa 

ushqimore minerale; ujra mineral për qëllime mjeksore; kripë uji mineral; përgatitje për 

trajtimin e djegieve; përgatitje për kallo; përgatitje për të ndihmuar daljen e dhëmbëve; 

tamponë sanitar; brekë sanitare; baltë për banjo; baltë mjeksore; përgatitje për mbrojtje nga 

mola; letra për mbrojtje nga mola; solucione shpëlarëse goje për qëllime mjeksore; shtesa 

ushqimore për qëllime mjeksore; vajra mjeksorë; përgatitje kundra parazitëve; paraziticide; 

tablet për qëllime farmaceutike; mendër për qëllime farmaceutike; mbrojtëse për enjtjet në 

gishtin e madh të këmbës; leukoplastë për qëllime mjeksore; përgatitje farmaceutike; 

përgatitje farmaceutike për trajtimin e zbokthit; përgatitje farmaceutike për kujdes të 

lëkurës; përgatitje farmaceutike dhe veterinare; fenol për qëllime farmaceutike; pilula për 

qëllime farmaceutike; përgatitje antikriptogamike; përgatitje të elementëve gjurmëlënës për 

përdorim tek njeriu; përgatitje sterilizuese; lapsa tymues; përgatitje për tymosje për qëllime 

mjeksore; përgatitje për pastrim të lenteve të kontaktit; kuti mjeksore, të mbartëshme, të 

mbyshura; kripëra me aromë; vaj kastori për qëllime mjeksore; pomadra për qëllime 

farmaceutike; pomade për nxehje për qëllime mjeksore; tableta të lëngshme të kripura; 

kripëra për qëllime mjeksore; kripëra për banjo me ujë mineral; vaska oksigjeni; barna 

gjumi; çajra për dobësim për qëllime mjeksore; shurupra për qëllime farmaceutike; peceta 

higjenike për femra [sanitare]; pomadra për djegie nga dielli; përgatitje për djegie nga dielli 

për qëllime farmaceutike; copa kujdesi për gji; rripa testi për qëllime mjeksore; ujë termal; 

tinktura për qëllime mjeksore; glukozë për qëllime mjeksore; shami letra të nginjura me 

locione farmaceutike; larësa vagine; vazelinë për qëllime mjeksore; kuti të ndihmës së 

shpejtë, të mbushura; mjete fashatimi, mjeksore; bandazhe për fashatim; tretës ushqimi për 

qëllime farmaceutike; përgatitje me vitamina; lapsa për lyth; material për mbushje për 

qëllime mjeksore; pelena për mospërmbajtje; pëlhura të lara të njomura të ngopura me 

përgatitje farmaceutike; krem prej tatari për qëllime farmaceutike; spraj ftohës për qëllime 

mjeksore   

29   Mish, peshk, shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të ruajtura, të 

thara dhe të ziera; xhelatinë; reçelna, komposto; vezë, qumësht; produkte të qumështit; 

vajra të ngrënshëm; yndyrna të ngrënshme; ushqime dietike, jo për përdorim mjeksor, me 

bazë proteina, yndyrna, me shtim të acideve yndyrore, vitaminave, mineraleve, elemetëve 

që lënë gjurmë, ose vetëm ose në kombinim, derisa përmbahen në klasën 29; ekstrakte 

algash deti për ushqim; algjinate për qëllime gatimi; pure molle; supë; koncentrate supe; 

përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke; gjalp; krem me gjalpë; hurma Arabie; gjizë; të 
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verdha vezësh; vezë e pluhurëzuar; albumin për qëllime gatimi; të bardha vezësh; gjalp 

kikiriku; kikirikë, të përgatitur; ushqime të bëra me peshk; koncentrate supe; fruta të prera 

në feta; fruta në copa; xhelra frutash; tul fruit; sallatë frutash; ushqime të shpejta me bazë 

fruta; fruta të gatuara; xhelra për qëllime ushqimi; xhelatinë; perime, të gatuara; perime, të 

thara; perime të ruajtura; perime të konservuara; sallatë deti e thekur; reçel xhenxhefilli; 

kos; kremra kafeje; komposto; qumësht i kondensuar; gliko; gjalp kakaoje; fruta të 

sheqerosura; patate të skuqura; djath; kazeinë për ushqim; kefir [pije me qumësht]; humus 

[pure qiqre të rëndomtë]; gjalp kokosi; yndyrë kokosi; arrë kokosi, e tharë; vaj kokosi; fruta 

të ruajtura; kimçi [pjatë me perime të fermentuara]; pate mëlçie; vaj misri; bajame, të 

përgatitura; margarin; marmalatë; pije me qumësht, predominon qumështi; hirë; arra, të 

përgatitura; fruta, të konservuara; sallatra frutash; vajra të ngrënshëm; ullinj, të konservuar; 

vaj ulliri për ushqim; vaj prej kokre palme për ushqim; vaj palme për ushqim; lëngje prej 

perimesh; pjalmë, përgatitur si ushqim; prevede boronice të kuqe (komposto); protein për 

qëllime ushqimore; djath i bardhë; vaj kolze për ushqim; stafidhe; kajmak [produkte 

baxhoje]; proshutë; krem qumështi I rrahur; vaj susami; tahin [brum farash susami]; sojë, e 

ruajtur, për ushqim; qumësht soje [zëvendësues qumështi]; vaj luledielli për ushqim; fara 

luledielli, të përgatitura; pastërma derri; xhelatin ushqimi; supra; përgatitje për të bërë supë; 

fruta të ngrira; perime të ngrira; tofu; pure domatesh; lëng domateje për gatim; sallamra; 

sallamra në brumë; produkte sallamerie; përgatitje për prodhimin e supës; qepë, të 

konservuara   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; kafe artificiale; pije me bazë kafe; 

pije me bazë çokollatë; pije me bazë çaj; infuzione bimore, jo mjeksore; miell; përgatitje 

prej drithërave, bukë; brumra; produkte ëmbëltoreje; çokollatë; erëza; akull të ngrënshëm; 

musli; kallëpë musli dhe drithërash; ushqim i lehtë me bazë drithëra; kallëpë me kalori të 

zvogluara; peksimadhe; ushqim i lehtë me bazë orizin; mjaltë, melasë; puding me qumësht 

për ushqim; ushqime dietike, jo për qëllime mjeksore, me bazë karbohidrate, fibra, me 

shtim të vitaminave, mineraleve, elementëve që lënë gjurmë, ose vetëm ose në kombinim, 

derisa përmbahen në klasën 30; bonbone; sheqerka [bonbone]; çamçakëza, jo për qëllime 

mjeksore; alga deti [kondiment]; glikanco; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë, për 

pije; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë; miell gruri; aromatizuesa, përjashtuar vajrat 

esencialë, për kekra; pluhur për ardhje buke; uthull e lehtë; agjentë për trashje të gjërave 

ushqimore të gatimit; agjentë lidhës për akullore [akuj të ngrënshëm]; pandëspanjë; ushqim 

me fasule; kulaç; bukë pa maja; sanduiç; biskota petit-beurre; hamburger me djath 

[sanduiçe]; çatni [kondtimente]; kus-kus [bollgur]; mish me erëza (erëza); krem karamel; 

ëmbëlsira, që konsistojnë kryesisht në brum; akullore; çaj i ftohtë; ëmbëlsira me kikirik; 

esenca për ushqime, me përjashtim të esencave eterike dhe vajrave esenciale; uthull; fidhe 

[peta]; ushqime të parapërgatitura me përmbajtje mielli; zbutës mishi, për qëllime 

shtëpiake; krem sheqeri (ëmbëlsira); salcë me fruta; qumësht blete për konsum njerëzor, jo 

për qëllime mjekësore; xhelatinë frutash (ëmbëlsira); bollgur misri (për gatim); lëvore elbi; 

miell elbi;  elb i grimcuar; pije me bazë çajin;  peta të skuqura [produkte prej drithi]; 

ushqim i lehtë me bazë drithin; kondimente; karafil [erëz]; glukozë për qëllime gatimi; 

gluten për ushqim; bollgur; bollgur për ushqim njerëzor; tërshërë e grimcuar; tërshërë me 

leskër; miell tërshëre; lëvore tërshëre; hamburger [sanduiçe]; maja në formë pilule, jo për 

përdorim mjekësor; xhenxhefil [erëz]; kos i ngrirë [akull për ëmbëlsira]; kafe artificiale; 

përgatitje bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; aromatizues kafeje; prodhime prej 

kakaoje; pije me bazë kakao; bonbone për ushqime; karamele [ëmbëlsira]; miell patate për 
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ushqim; biskota; keçap [salcë]; pasta të vogla; kripë gjelle; ëmbëlsira; biskota të thata; 

kekra; barishte kopshti, të ruajtura [erëza]; pluhur keku; brumë keku; dekoracione të 

ngrënshme për kekra; akull për freskim; shafran për ushqim; liker (për ëmbëlsira); shkop 

me liker (ëmbëlsira); kek me xhenxhefill; misër, i bluar; misër, i pjekur; leskëra misri; 

bollgur i bluar; miell misri;  ushqim prej misri; makarona; makarona (brum); maltozë; malt 

për konsum njerezor; biskota malti; ekstrakte të maltit për ushqim; sheqer malti; bajame të 

ëmbla; marzipan; brum bajame; majonezë; ujë deti për gatim; miell për ushqim; ushqime të 

miellëzuara; melasë për ushqim; pije prej kafeje me qumësht; pije prej kakaoje me 

qumësht; pije prej çokollate me qumësht; produkte me miell të bluar; arrëmyshk; musli; 

ushqime me bazë tërshëre; piper i zi; ushqime të miellëzuara [peta]; bukë e thërrmuar; 

byrek; pâtés en croûte (përzierje e gatuar e mishit të grirë dhe dhjamit të grirë bërë si pastë); 

pilula (të ëmbla); pesto (salcë); ëmbëlsirë petit four; petulla; piper; kek me xhenxhefill; 

nenexhik për ëmbëlsira; karamele me mente; pite; piperna [erëza]; pica; kokoshka; propolis 

[ngjitës bletësh] për konsum njerëzor; pudingje; kokoshka; kulaç; ravioli; kekra me oriz; 

ushqim i lehtë me bazë orizin; mëlmesë [erëza]; akull, natyral ose artificial; kafe e 

papjekur; shafran [erëza]; përgatitje për mpiksjen e kremit të qumështit të rrahur; salcë për 

sallatë; sanduiçë; salca [kondimente]; maja; piper Xhamajkjan; kripë nga fara selinoje; 

bukë të vogla të rrumbullakta; mustard; miell mustarde; brum bathë soje [kondiment]; miell 

soje; salcë soje; sherbete [akull]; garnitura [kondimente] spageti; pluhur për akullore; sodë 

buke [bikarbonat i sodës për qëllime gatimi]; niseshte ushqimi; sushi; ëmbëltues natyral; 

tabbouleh (pjate vegjetariane Leventiane); takou (pjatë tradicionale meksikane); miell 

tapioke për ushqim; fermentuesa për brumëra; brumëra; salcë domateje; torta; tortila; 

glukozë për qëllime gatimi; vanilje [aromatizues]; vanillin [zëvendësues vanilje]; vafera; 

krem tartari për qëllime gatimi; gatime të mbështjellë me peta [sanduiçe]; materiale që 

lidhin sallamin; erëza; përgatitje aromatike për ushqim; çikore [zëvendësues kafeje]; 

kanellë [erëz]; kek me arra dhe bajame; ëmbëlsira për zbukurim të pemëve të 

Krishtlindjeve; fruta të veshur me çokollatë, të veshur me sheqer ose të sheqerosura   

31   Farëra; produkte bujqësore, derisa nuk përmbahen në klasa të tjera; produkte kopshti, 

derisa nuk përmbahen në klasa të tjera; produkte pylltarie, derisa nuk përmbahen në klasa të 

tjera; kafshë të gjalla; fruta, të freskëta; perime, të freskëta; fara; bimë natyrale; lule 

natyrale; kafshë për ushqim; maltë; zhardhok luleje; karem për peshkim, të gjallë; ushqim 

për kafshë shtëpie; drithëra për konsum nga kafsha; ushqim për kafshë; gjëra ushqimore për 

kafshë; kashtë [tagji]; kokrra [drithi]; sanë; biskota qensh; gomë e ngrënshme për kafshë; 

tagji për forcim kafshe; kurora prej lulesh natyrale; përgatitje për trashje kafshe; ushqim 

grazhdi për kafshë; lajthi [fruita]; produkte për shtroje për kafshë; torfë për shtroje; lule, të 

thara, për zbukurim; foragjere; kripë për bagëti; ushqim zogjsh; pemë për Krishtlindje; 

rrënjë për ushqim; kallam sheqeri   

32   Ujra mineral dhe të gazuar; pije jo-alkolike; pije prej frutash; lëngje frutash; shurupra 

për prodhim pije; përgatitje për prodhim pije; ekstrakte jo-alkolike frutash; aperitivë, jo-

alkolik; birra; pluhur për flluskëzimin e pijeve; përgatitje për prodhim uji mineral; 

përgatitje për prodhim pije; shurupra për pije; esenca për prodhim pijesh; pije izotonike; 

limonada; pije prej hire; pije jo-alkolike me lëng fruti; pije jo-alkolike me bazë mjalti; 

musht, jo-alkolik; maja birre; hape për flluskëzimin e pijeve; koktejle, jo-alkolik; pije 

energjike; qumësht kikiriku [pije jo-alkolike]; përgatitje për prodhim uji mineral; përgatitje 

për prodhim uji të gazuar; nektar frutash, jo-alkolik; lëngje perimesh [pije]; ekstrakte për 

mbrëmje vallëzimi për prodhim birre; birrë xhenxhefili; pije izotonike; kvas [pije jo-
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alkolike]; shurupra për limonadë; ujë i litinuar; birrë malte; maja birre; qumësht prej 

bajamesh [pije]; shurup portokalli me bajame; musht; përgatitja për prodhim likernash; 

morenxë [pije jo-alkolike]; ujë i gazuar; ujë me sodë; sherbete [pije]; ujë tavoline; lëng 

domateje [pije]; musht rushi, i pafermentuar; ujra [pije];   

33   Pije alkolike (përjashtuar birrat); ekstrakte frutash, alkolik; pije me qumësht, alkolike; 

esenca alkolike; ekstrakte alkolike; pije alkolike që përmbajnë fruta; pije alkolike, 

përjashtuar birrat; pije alkolike të parapërziera, përjashtuar ato me bazë birre; verëra me pak 

alkol; aperitivë, tretës ushqimi dhe koktejle me bazë alkoli dhe vere; verë molle; pije të 

distiluara; alkol frutash; verëra frutash; verëra spumante; likerna me mente; pije të 

ngjashme me verën spumante; sekt, verë spumante; pije alkolike [pije]; tretës ushqimi 

[likerna dhe pije alkolike]; verë   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime magazine, 

tregti e ndërmjetme, biznes me porosi me postë, biznes me porosi me katalog, tregti 

nëpërmjet rrjetit kompjuterik dhe tregti me pakicë, gjithashtu me internet dhe me anë të 

transmetimit të blerjeve me televizor, në fushat e: mallrave të dyqaneve me artikuj të 

përzier, artikujve kozmetikë dhe mallrave shtëpiakë, përgatitjeve për bukuri, artikujve të 

tualetit për kujdes personal, karburanteve, mallrave të sektorit shëndetsor, artikujve 

farmaceutike, artikujve veterinarë, përgatitjeve sanitare, artikujve mjeksor, veglave të 

dorës, artikujve për syzabërës, pajisjeve elektrike dhe elektronike për shtëpi, veglave dhe 

artikujve metalikë, materialeve të ndërtimit, artikujve të “Bëje vet” (DIY) dhe artikujve të 

kopshtarisë, mallrave për punë qejfi dhe zejtarie, mallrave elektrike dhe mallrave 

elektronike, mbartësve të zërit dhe të të dhënave, pjesëve kompjuterike, pajijseve fundore 

kompjuterike, produkteve shtëpiake për mikëpritje, instalimeve sanitare, automjeteve dhe 

pajisjeve shtesë për automjete, artikujve të fishekzjarrit, orave dhe artikujve të argjendarisë, 

instrumentave muzikorë, materialeve të shtypura, artikujve të shkrimit, artikujve të zyrës, 

mallrave prej lëkure dhe takëmeve të kuajve, mallrave të projektimit të brendshëm dhe 

ornamenteve shtëpiake, mobiljeve, sexhadeve, tentave, pëlhurave të gomuara, veshmbathje, 

artikujve për veshje dhe pjesëve shtesë për veshmbathje, këpucëve dhe mallrave të tekstilit, 

lodrave, artikujve sportivë, të ushqimit dhe pijeve, produkteve bujqësore, produkteve të 

kopshtarisë dhe produkteve të pylltarisë, produkteve të duhanit dhe ushqimeve të tjera 

stimuluese; emetim i kartave të shpërblimit [promovim shitje]; prezantim i mallrave; 

prezantim i mallrave në mediat e komunikimit për shitjet me pakicë; prezantim i mallrave 

për qëllime shitje [për të tjerë]; publicitet dhe promovim shitje në lidhje me mallrat dhe 

shërbimet që mund të ofrohen dhe porositen me anë të mjeteve të telekomunikacionit ose 

elektronike; prezantimi i mallrave; prezantimi i mallrave për qëllime shitje [për të tjerët]; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimiet, për shitje me pakicë; shërbime të shitjes 

me pakicë ose shumicë për artikuj farmaceutikë, veterinari, përgatitje higjenike dhe artikuj 

mjeksorë; shërbime të shitjes me pakicë me ushqime; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

tregtisë të jashtme me stenda publiciteti; prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit për 

tregtinë me pakicë.   
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( 511 ) 5   Shtesa ushqimore; përgatitje farmaceutike; përgatitje veterinare; përgatitje 

higjenike për qëllime mjeksore; përgatitje dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; 

ushqim për bebe; leukoplast, materiale për fashim; material për mbushje dhëmbësh; 

materiale dentare për marrje mase; disinfektantë; përgatitje për shkatërim të kafshëve të 

dëmshme; vrasës kërpurdhash, herbicide; përgatitje mjeksore për qëllime hollimi; ndihmës 

për qëllime mjeksore; alkol mjeksor; alkol për qëllime farmaceutike; anestezikë; 

antibiotikë; përgatitje kundra parazitëve; antiseptikë; pambuk antiseptik; ndrydhës oreksi 

për qëllime mjeksore; byzylyk për qëllime mjeksore; ilaçe për njerëz; ilaçe për qëllime 

veterinare; ilaçe për qëllime dentare; pambuk aseptik; lapsa kaustik; përgatitje për sy [për 

qëllime farmaceutike]; kripë banje për qëllime mjeksore; përgatitje për banjë për qëllime 

mjeksore; përgatitje terapuetike për banjë; përgatitje bakteriale për përdorim mjeksor ose 

veterinar; përgatitje bakteriologjike për përdorim mjeksor ose veterinar; balsamë për 

qëllime mjeksore; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; pambuk për qëllime 

mjeksore; qetësuesa; përgatitje biologjike për qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për 

qëllime veterinare; pastruesa; lapsa për ndalim gjakderdhje; bonbone me ilaç; përgatitje 

kimiko-farmaceutike; kontraceptivë kimik; përgatitje kimike për diagnostifikmin e 

shtatzanisë; përgatitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për qëllime 

farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime veterinare; peshqir sanitar; deodorantë për 

veshje dhe tekstile; deodorantë, përvec për njerëz ose për kafshë; dizinfektantë për qëllime 

higjene; detergjentë për qëllime mjeksore; substanca dietike të përshtatura për përdorim 

mjeksor; pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; ushqime dietike të përshtatura për 

qëllime mjeksore; ilaçe për qëllime mjeksore; përgatitje albuminoze për qëllime mjeksore; 

enzima për qëllime mjeksore; enzima për qëllime veterinare; përgatitje me enzima për 

qëllime mjeksore; glukozë për qëllime mjeksore; gomë për qëllime mjeksore; rripa për 

peceta sanitare [peshqirë]; lapsa hemostatikë; adezivë për proteza dhëmbësh; leukoplastë 

adezivë; çajra bimor mjeksor; ilaçe për djersitje të këmbës; ilaçe për djersitje; hormone për 

qëllime mjeksore; brekë, thithëse, për mospërmbajtje; materiale që shkaktojnë neveritje për 

insekte; myshk irlandez për qëllime mjeksore; kapsula për ilaçe; çamçakëzë për qëllime 

mjeksore; germicide; kompresa; lapsa për kokëdhimbje; solucione për lente kontakti; tretës 

për largimin e lekuplastëve ngjitës; locione për qëllime farmaceutike; deodorantë, 

përjashtuar për njerëz ose për kafshë; përgatitje deodoruese me ajër; përgatitje pastruese 

ajri; pije qumështi të maltuara për qëllime mjeksore; qumësht bajameje për qëllime 

farmaceutike; pije mjeksore; infuzione medicinale; përgatitje mjeksore për rritje të flokut; 

çaj medicinal; bimë medicinale; ujë deti për banjo mjeksore; yndyrna me qumësht; brekë 
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menstruacionesh; tampon menstruacioni; mentol; artikuj për kokëdhimbje; shtesa 

ushqimore minerale; ujra mineral për qëllime mjeksore; kripë uji mineral; përgatitje për 

trajtimin e djegieve; përgatitje për kallo; përgatitje për të ndihmuar daljen e dhëmbëve; 

tamponë sanitar; brekë sanitare; baltë për banjo; baltë mjeksore; përgatitje për mbrojtje nga 

mola; letra për mbrojtje nga mola; solucione shpëlarëse goje për qëllime mjeksore; shtesa 

ushqimore për qëllime mjeksore; vajra mjeksorë; përgatitje kundra parazitëve; paraziticide; 

tablet për qëllime farmaceutike; mendër për qëllime farmaceutike; mbrojtëse për enjtjet në 

gishtin e madh të këmbës; leukoplastë për qëllime mjeksore; përgatitje farmaceutike; 

përgatitje farmaceutike për trajtimin e zbokthit; përgatitje farmaceutike për kujdes të 

lëkurës; përgatitje farmaceutike dhe veterinare; fenol për qëllime farmaceutike; pilula për 

qëllime farmaceutike; përgatitje antikriptogamike; përgatitje të elementëve gjurmëlënës për 

përdorim tek njeriu; përgatitje sterilizuese; lapsa tymues; përgatitje për tymosje për qëllime 

mjeksore; përgatitje për pastrim të lenteve të kontaktit; kuti mjeksore, të mbartëshme, të 

mbyshura; kripëra me aromë; vaj kastori për qëllime mjeksore; pomadra për qëllime 

farmaceutike; pomade për nxehje për qëllime mjeksore; tableta të lëngshme të kripura; 

kripëra për qëllime mjeksore; kripëra për banjo me ujë mineral; vaska oksigjeni; barna 

gjumi; çajra për dobësim për qëllime mjeksore; shurupra për qëllime farmaceutike; peceta 

higjenike për femra [sanitare]; pomadra për djegie nga dielli; përgatitje për djegie nga dielli 

për qëllime farmaceutike; copa kujdesi për gji; rripa testi për qëllime mjeksore; ujë termal; 

tinktura për qëllime mjeksore; glukozë për qëllime mjeksore; shami letra të nginjura me 

locione farmaceutike; larësa vagine; vazelinë për qëllime mjeksore; kuti të ndihmës së 

shpejtë, të mbushura; mjete fashatimi, mjeksore; bandazhe për fashatim; tretës ushqimi për 

qëllime farmaceutike; përgatitje me vitamina; lapsa për lyth; material për mbushje për 

qëllime mjeksore; pelena për mospërmbajtje; pëlhura të lara të njomura të ngopura me 

përgatitje farmaceutike; krem prej tatari për qëllime farmaceutike; spraj ftohës për qëllime 

mjeksore   

29   Mish, peshk, shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të ruajtura, të 

thara dhe të ziera; xhelatinë; reçelna, komposto; vezë, qumësht; produkte të qumështit; 

vajra të ngrënshëm; yndyrna të ngrënshme; ushqime dietike, jo për përdorim mjeksor, me 

bazë proteina, yndyrna, me shtim të acideve yndyrore, vitaminave, mineraleve, elemetëve 

që lënë gjurmë, ose vetëm ose në kombinim, derisa përmbahen në klasën 29; ekstrakte 

algash deti për ushqim; algjinate për qëllime gatimi; pure molle; supë; koncentrate supe; 

përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke; gjalp; krem me gjalpë; hurma Arabie; gjizë; të 

verdha vezësh; vezë e pluhurëzuar; albumin për qëllime gatimi; të bardha vezësh; gjalp 

kikiriku; kikirikë, të përgatitur; ushqime të bëra me peshk; koncentrate supe; fruta të prera 

në feta; fruta në copa; xhelra frutash; tul fruit; sallatë frutash; ushqime të shpejta me bazë 

fruta; fruta të gatuara; xhelra për qëllime ushqimi; xhelatinë; perime, të gatuara; perime, të 

thara; perime të ruajtura; perime të konservuara; sallatë deti e thekur; reçel xhenxhefilli; 

kos; kremra kafeje; komposto; qumësht i kondensuar; gliko; gjalp kakaoje; fruta të 

sheqerosura; patate të skuqura; djath; kazeinë për ushqim; kefir [pije me qumësht]; humus 

[pure qiqre të rëndomtë]; gjalp kokosi; yndyrë kokosi; arrë kokosi, e tharë; vaj kokosi; fruta 

të ruajtura; kimçi [pjatë me perime të fermentuara]; pate mëlçie; vaj misri; bajame, të 

përgatitura; margarin; marmalatë; pije me qumësht, predominon qumështi; hirë; arra, të 

përgatitura; fruta, të konservuara; sallatra frutash; vajra të ngrënshëm; ullinj, të konservuar; 

vaj ulliri për ushqim; vaj prej kokre palme për ushqim; vaj palme për ushqim; lëngje prej 

perimesh; pjalmë, përgatitur si ushqim; prevede boronice të kuqe (komposto); protein për 
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qëllime ushqimore; djath i bardhë; vaj kolze për ushqim; stafidhe; kajmak [produkte 

baxhoje]; proshutë; krem qumështi I rrahur; vaj susami; tahin [brum farash susami]; sojë, e 

ruajtur, për ushqim; qumësht soje [zëvendësues qumështi]; vaj luledielli për ushqim; fara 

luledielli, të përgatitura; pastërma derri; xhelatin ushqimi; supra; përgatitje për të bërë supë; 

fruta të ngrira; perime të ngrira; tofu; pure domatesh; lëng domateje për gatim; sallamra; 

sallamra në brumë; produkte sallamerie; përgatitje për prodhimin e supës; qepë, të 

konservuara   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; kafe artificiale; pije me bazë kafe; 

pije me bazë çokollatë; pije me bazë çaj; infuzione bimore, jo mjeksore; miell; përgatitje 

prej drithërave, bukë; brumra; produkte ëmbëltoreje; çokollatë; erëza; akull të ngrënshëm; 

musli; kallëpë musli dhe drithërash; ushqim i lehtë me bazë drithëra; kallëpë me kalori të 

zvogluara; peksimadhe; ushqim i lehtë me bazë orizin; mjaltë, melasë; puding me qumësht 

për ushqim; ushqime dietike, jo për qëllime mjeksore, me bazë karbohidrate, fibra, me 

shtim të vitaminave, mineraleve, elementëve që lënë gjurmë, ose vetëm ose në kombinim, 

derisa përmbahen në klasën 30; bonbone; sheqerka [bonbone]; çamçakëza, jo për qëllime 

mjeksore; alga deti [kondiment]; glikanco; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë, për 

pije; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë; miell gruri; aromatizuesa, përjashtuar vajrat 

esencialë, për kekra; pluhur për ardhje buke; uthull e lehtë; agjentë për trashje të gjërave 

ushqimore të gatimit; agjentë lidhës për akullore [akuj të ngrënshëm]; pandëspanjë; ushqim 

me fasule; kulaç; bukë pa maja; sanduiç; biskota petit-beurre; hamburger me djath 

[sanduiçe]; çatni [kondtimente]; kus-kus [bollgur]; mish me erëza (erëza); krem karamel; 

ëmbëlsira, që konsistojnë kryesisht në brum; akullore; çaj i ftohtë; ëmbëlsira me kikirik; 

esenca për ushqime, me përjashtim të esencave eterike dhe vajrave esenciale; uthull; fidhe 

[peta]; ushqime të parapërgatitura me përmbajtje mielli; zbutës mishi, për qëllime 

shtëpiake; krem sheqeri (ëmbëlsira); salcë me fruta; qumësht blete për konsum njerëzor, jo 

për qëllime mjekësore; xhelatinë frutash (ëmbëlsira); bollgur misri (për gatim); lëvore elbi; 

miell elbi;  elb i grimcuar; pije me bazë çajin;  peta të skuqura [produkte prej drithi]; 

ushqim i lehtë me bazë drithin; kondimente; karafil [erëz]; glukozë për qëllime gatimi; 

gluten për ushqim; bollgur; bollgur për ushqim njerëzor; tërshërë e grimcuar; tërshërë me 

leskër; miell tërshëre; lëvore tërshëre; hamburger [sanduiçe]; maja në formë pilule, jo për 

përdorim mjekësor; xhenxhefil [erëz]; kos i ngrirë [akull për ëmbëlsira]; kafe artificiale; 

përgatitje bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; aromatizues kafeje; prodhime prej 

kakaoje; pije me bazë kakao; bonbone për ushqime; karamele [ëmbëlsira]; miell patate për 

ushqim; biskota; keçap [salcë]; pasta të vogla; kripë gjelle; ëmbëlsira; biskota të thata; 

kekra; barishte kopshti, të ruajtura [erëza]; pluhur keku; brumë keku; dekoracione të 

ngrënshme për kekra; akull për freskim; shafran për ushqim; liker (për ëmbëlsira); shkop 

me liker (ëmbëlsira); kek me xhenxhefill; misër, i bluar; misër, i pjekur; leskëra misri; 

bollgur i bluar; miell misri;  ushqim prej misri; makarona; makarona (brum); maltozë; malt 

për konsum njerezor; biskota malti; ekstrakte të maltit për ushqim; sheqer malti; bajame të 

ëmbla; marzipan; brum bajame; majonezë; ujë deti për gatim; miell për ushqim; ushqime të 

miellëzuara; melasë për ushqim; pije prej kafeje me qumësht; pije prej kakaoje me 

qumësht; pije prej çokollate me qumësht; produkte me miell të bluar; arrëmyshk; musli; 

ushqime me bazë tërshëre; piper i zi; ushqime të miellëzuara [peta]; bukë e thërrmuar; 

byrek; pâtés en croûte (përzierje e gatuar e mishit të grirë dhe dhjamit të grirë bërë si pastë); 

pilula (të ëmbla); pesto (salcë); ëmbëlsirë petit four; petulla; piper; kek me xhenxhefill; 

nenexhik për ëmbëlsira; karamele me mente; pite; piperna [erëza]; pica; kokoshka; propolis 
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[ngjitës bletësh] për konsum njerëzor; pudingje; kokoshka; kulaç; ravioli; kekra me oriz; 

ushqim i lehtë me bazë orizin; mëlmesë [erëza]; akull, natyral ose artificial; kafe e 

papjekur; shafran [erëza]; përgatitje për mpiksjen e kremit të qumështit të rrahur; salcë për 

sallatë; sanduiçë; salca [kondimente]; maja; piper Xhamajkjan; kripë nga fara selinoje; 

bukë të vogla të rrumbullakta; mustard; miell mustarde; brum bathë soje [kondiment]; miell 

soje; salcë soje; sherbete [akull]; garnitura [kondimente] spageti; pluhur për akullore; sodë 

buke [bikarbonat i sodës për qëllime gatimi]; niseshte ushqimi; sushi; ëmbëltues natyral; 

tabbouleh (pjate vegjetariane Leventiane); takou (pjatë tradicionale meksikane); miell 

tapioke për ushqim; fermentuesa për brumëra; brumëra; salcë domateje; torta; tortila; 

glukozë për qëllime gatimi; vanilje [aromatizues]; vanillin [zëvendësues vanilje]; vafera; 

krem tartari për qëllime gatimi; gatime të mbështjellë me peta [sanduiçe]; materiale që 

lidhin sallamin; erëza; përgatitje aromatike për ushqim; çikore [zëvendësues kafeje]; 

kanellë [erëz]; kek me arra dhe bajame; ëmbëlsira për zbukurim të pemëve të 

Krishtlindjeve; fruta të veshur me çokollatë, të veshur me sheqer ose të sheqerosura   

31   Farëra; produkte bujqësore, derisa nuk përmbahen në klasa të tjera; produkte kopshti, 

derisa nuk përmbahen në klasa të tjera; produkte pylltarie, derisa nuk përmbahen në klasa të 

tjera; kafshë të gjalla; fruta, të freskëta; perime, të freskëta; fara; bimë natyrale; lule 

natyrale; kafshë për ushqim; maltë; zhardhok luleje; karem për peshkim, të gjallë; ushqim 

për kafshë shtëpie; drithëra për konsum nga kafsha; ushqim për kafshë; gjëra ushqimore për 

kafshë; kashtë [tagji]; kokrra [drithi]; sanë; biskota qensh; gomë e ngrënshme për kafshë; 

tagji për forcim kafshe; kurora prej lulesh natyrale; përgatitje për trashje kafshe; ushqim 

grazhdi për kafshë; lajthi [fruita]; produkte për shtroje për kafshë; torfë për shtroje; lule, të 

thara, për zbukurim; foragjere; kripë për bagëti; ushqim zogjsh; pemë për Krishtlindje; 

rrënjë për ushqim; kallam sheqeri   

32   Ujra mineral dhe të gazuar; pije jo-alkolike; pije prej frutash; lëngje frutash; shurupra 

për prodhim pije; përgatitje për prodhim pije; ekstrakte jo-alkolike frutash; aperitivë, jo-

alkolik; birra; pluhur për flluskëzimin e pijeve; përgatitje për prodhim uji mineral; 

përgatitje për prodhim pije; shurupra për pije; esenca për prodhim pijesh; pije izotonike; 

limonada; pije prej hire; pije jo-alkolike me lëng fruti; pije jo-alkolike me bazë mjalti; 

musht, jo-alkolik; maja birre; hape për flluskëzimin e pijeve; koktejle, jo-alkolik; pije 

energjike; qumësht kikiriku [pije jo-alkolike]; përgatitje për prodhim uji mineral; përgatitje 

për prodhim uji të gazuar; nektar frutash, jo-alkolik; lëngje perimesh [pije]; ekstrakte për 

mbrëmje vallëzimi për prodhim birre; birrë xhenxhefili; pije izotonike; kvas [pije jo-

alkolike]; shurupra për limonadë; ujë i litinuar; birrë malte; maja birre; qumësht prej 

bajamesh [pije]; shurup portokalli me bajame; musht; përgatitja për prodhim likernash; 

morenxë [pije jo-alkolike]; ujë i gazuar; ujë me sodë; sherbete [pije]; ujë tavoline; lëng 

domateje [pije]; musht rushi, i pafermentuar; ujra [pije];   

33   Pije alkolike (përjashtuar birrat); ekstrakte frutash, alkolik; pije me qumësht, alkolike; 

esenca alkolike; ekstrakte alkolike; pije alkolike që përmbajnë fruta; pije alkolike, 

përjashtuar birrat; pije alkolike të parapërziera, përjashtuar ato me bazë birre; verëra me pak 

alkol; aperitivë, tretës ushqimi dhe koktejle me bazë alkoli dhe vere; verë molle; pije të 

distiluara; alkol frutash; verëra frutash; verëra spumante; likerna me mente; pije të 

ngjashme me verën spumante; sekt, verë spumante; pije alkolike [pije]; tretës ushqimi 

[likerna dhe pije alkolike]; verë   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime magazine, 

tregti e ndërmjetme, biznes me porosi me postë, biznes me porosi me katalog, tregti 
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nëpërmjet rrjetit kompjuterik dhe tregti me pakicë, gjithashtu me internet dhe me anë të 

transmetimit të blerjeve me televizor, në fushat e: mallrave të dyqaneve me artikuj të 

përzier, artikujve kozmetikë dhe mallrave shtëpiakë, përgatitjeve për bukuri, artikujve të 

tualetit për kujdes personal, karburanteve, mallrave të sektorit shëndetsor, artikujve 

farmaceutike, artikujve veterinarë, përgatitjeve sanitare, artikujve mjeksor, veglave të 

dorës, artikujve për syzabërës, pajisjeve elektrike dhe elektronike për shtëpi, veglave dhe 

artikujve metalikë, materialeve të ndërtimit, artikujve të “Bëje vet” (DIY) dhe artikujve të 

kopshtarisë, mallrave për punë qejfi dhe zejtarie, mallrave elektrike dhe mallrave 

elektronike, mbartësve të zërit dhe të të dhënave, pjesëve kompjuterike, pajijseve fundore 

kompjuterike, produkteve shtëpiake për mikëpritje, instalimeve sanitare, automjeteve dhe 

pajisjeve shtesë për automjete, artikujve të fishekzjarrit, orave dhe artikujve të argjendarisë, 

instrumentave muzikorë, materialeve të shtypura, artikujve të shkrimit, artikujve të zyrës, 

mallrave prej lëkure dhe takëmeve të kuajve, mallrave të projektimit të brendshëm dhe 

ornamenteve shtëpiake, mobiljeve, sexhadeve, tentave, pëlhurave të gomuara, veshmbathje, 

artikujve për veshje dhe pjesëve shtesë për veshmbathje, këpucëve dhe mallrave të tekstilit, 

lodrave, artikujve sportivë, të ushqimit dhe pijeve, produkteve bujqësore, produkteve të 

kopshtarisë dhe produkteve të pylltarisë, produkteve të duhanit dhe ushqimeve të tjera 

stimuluese; emetim i kartave të shpërblimit [promovim shitje]; prezantim i mallrave; 

prezantim i mallrave në mediat e komunikimit për shitjet me pakicë; prezantim i mallrave 

për qëllime shitje [për të tjerë]; publicitet dhe promovim shitje në lidhje me mallrat dhe 

shërbimet që mund të ofrohen dhe porositen me anë të mjeteve të telekomunikacionit ose 

elektronike; prezantimi i mallrave; prezantimi i mallrave për qëllime shitje [për të tjerët]; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimiet, për shitje me pakicë; shërbime të shitjes 

me pakicë ose shumicë për artikuj farmaceutikë, veterinari, përgatitje higjenike dhe artikuj 

mjeksorë; shërbime të shitjes me pakicë me ushqime; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

tregtisë të jashtme me stenda publiciteti; prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit për 

tregtinë me pakicë   
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( 511 ) 30   Kafe, kafe e përpunuar, kafe e pjekur dhe e papjekur, përgjithësisht 

te gjitha llojet e kafes, kafe artificiale, sheqer për kafe dhe I paketuar, çaj, 

kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago (miell palme), pije qe përmbajnë kafe ose kakao; miell 

dhe produkte drithërash, buke, keke, piza, makarona, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, 

melase; maja, miell për pjekje; kripe, mustardë; majoneze, vanilje, uthull, salca (me erëza); 

erëza, akull 

   

43   Shërbime baresh, restorantesh dhe kafeneve, shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe 

pijeve; akomodimi I përkohshëm   
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( 511 ) 30   Kafe, kafe e përpunuar, kafe e pjekur dhe e papjekur, përgjithësisht 

te gjitha llojet e kafes, kafe artificiale, sheqer për kafe dhe I paketuar, çaj, 

kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago (miell palme), pije qe përmbajnë kafe ose kakao; miell 

dhe produkte drithërash, buke, keke, piza, makarona, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, 

melase; maja, miell për pjekje; kripe, mustardë; majoneze, vanilje, uthull, salca (me erëza); 

erëza, akull 

43   Shërbime baresh, restorantesh dhe kafeneve, shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe 

pijeve; akomodimi I përkohshëm   
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(111)  19642 

(151)  16/11/2016 

(181)  20/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/403 

(732)  CHINA OCEAN SHIPPING 

(GROUP) COMPANY 6 EAST CHANGAN 

AVENUE, DONGCHENG DISTRICT, 

BEIJING, 100006, CN 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

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

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Varka, trupa të anijeve; automjete ujore; anije; automjete për lëvizje në tokë, 

ajër, ujë apo hekurudhë; automjete që dirixhohen nga distance, përpos lodrave; vagone; 

hidroplanë; parakolpe të automjeteve; inventar i hekurudhës (automjete që ecin në 

hekurudhë); vagonë frigoriferë (ftohës) (automjete të hekurudhës); lokomotiva; vagona 

(hekurudhor); kamionë pirun; kabina ngritëse; furgonë (automjete); automjete frigorifer 

(ftohëse); vagona pjerrësor; vagona (kabina); automjete ajrorje; aeroplanë; vinça të vegjël 

për varka; lundra; hinka kanalizuese për anije; direkë (tra) për anije   

37   Konsulencë për ndërtimtari; ndërtimtari; ndërtim nënujor; mbrojtje kundër lagështisë 

për ndërtime; ndërtime të moleve valëpritës; ndërtime të limaneve; shpuarje të bunarëve; 

riparimë nënujore; ndërtime të anijeve; instalime, mirëmbajtje dhe riparime të makinerive; 

mirëmbajtje të automjeteve; mbrojtje kundër ndryshkut; nxjerrje të mineraleve; shpuarje të 

bunarëve të thellë të naftës apo gazit   

39   Transport; brokerim (ndërmjetësim) në transportin e mallrave; informata mbi 

transportimet; logjistikë të transportimeve; paketim të mallrave; dhënie me qira të anijeve; 

rikuperim të anijeve; shërbime të bartjes së mallrave nga anija në anije; shërbime 

brokeringut për anije; rikuperime anijesh; ngarkim-shkarkim; transportim në lumë; 

transportim detar; transportim me veturë; transportim ajror; pilotim; dhënie me qira të 

automjeteve; dhënie me qira të kontejnerëve për magazinim; magazinim; deponim; dhënie 

me qira të veshjeve për zhytës; dërgime të pakove; aranzhime të lundrimeve; tranportime 

përmes tubacioneve; dërgime të mallrave; transporte të mallrave; përcjellje tutje të 

transportit të mallrave; transportime të udhëtarëve; thyerje të akullit; transportim; rimorkim; 

rivendosje të anijeve në ujë; magazinim të varkave; shpëtime nënujore; transportim të 

anijeve të kënaqësisë (pushimeve); transport mallrash (dërgim të mallrave); transport me 

varkë; transport me barkë (lundër); dhënie me qira të vagonave hekurudhor; magazinim të 

mallrave; informata për magazinim; shërbime korieri (të porosive apo mallrave); zyra 

turistike (përpos për rezervime hoteli); shërbime të ciceronëve turistik   

 

 

(111)  19290 

(151)  27/10/2016 

(181)  21/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/404 

(732)  AbbVie Ireland Unlimited Company          

company incorporated under the laws of 

(540)  VYMVIE 
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Ireland 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 

2,  IE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike për kurimin e hepatitit   C   

 

 

(111)  19292 

(151)  27/10/2016 

(181)  21/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/405 

(732)  AbbVie Ireland Unlimited Company          

company incorporated under the laws of 

Ireland 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 

2,  IE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  VYLVIO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike për kurimin e hepatitit   C.   

 

 

 

(111)  19291 

(151)  27/10/2016 

(181)  21/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/406 

(732)  AbbVie Ireland Unlimited Company          

company incorporated under the laws of 

Ireland 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 

2,  IE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.  

 
 

(540)  VYRELAKIR 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike për kurimin e hepatitit   C   

 

 

(111)  19495 

(151)  10/11/2016 

(181)  22/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/407 

(732)  SUMITOMO RUBBER 

INDUSTRIES, LTD. 6-9, Wakinohama-cho 

3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-

(540)  AZENIS 
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0072, JP 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

( 511 ) 12   Goma për Automjete    

 

 

 

(111)  19494 

(151)  10/11/2016 

(181)  22/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/408   

(732)  SUMITOMO RUBBER 

INDUSTRIES, LTD.6-9, Wakinohama-cho 

3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-

0072,  JP 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  ZIEX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma për Automjete    

 

 

 

(111)  19492 

(151)  10/11/2016 

(181)  22/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/409 

(526 ) Bardh dhe zi 

(732)  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)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

(111)  19490 

(151)  10/11/2016 

(181)  22/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/410 

(526 ) Bardh dhe zi  

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp.          

One Merck Drive, Whitehouse Station 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

344 

 

 

New Jersey 08889, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  19480 

(151)  10/11/2016 

(181)  22/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/411 

(732)  SUMITOMO RUBBER 

INDUSTRIES, LTD.6-9, Wakinohama-cho 

3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-

0072, JP 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  WILDPEAK 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma për Automjete    

 

 

 

(111)  19436 

(151)  04/11/2016 

(181)  22/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/413 

(732)  SUMITOMO RUBBER 

INDUSTRIES, LTD.6-9, Wakinohama-cho 

3-chome, Chuo-ku Kobe-shi,Hyogo 651-

0072, JP 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  SINCERA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma për Automjete    
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(111)  19435 

(151)  04/11/2016 

(181)  22/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/414 

(732)  Kayser-Roth Corporation, 102 

Corporate Center Boulevard, Greensboro, 

NC 27408, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  HUE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala   

25   Veshje, këpucë, kapele   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  19293 

(151)  27/10/2016 

(181)  22/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/415 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation            

300 Park Avenue   New York, New York 

10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AJAX WATERFALL SPLASH 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Pastruesit për qëllim të përgjithshëm   

 

 

 

(111)  19488 

(151)  10/11/2016 

(181)  25/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/416 

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

lehtë, e zezë 

(732)  Pestova sh.p.k.Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 

(540)   
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( 511 ) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, crispy, flips, snacks, 

tortilla dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec 

djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të 

përpunuar me shtojca ose të kripur, pop corn (krokante që kërcasin).    

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, crispy, flips, snacks, tortilla dhe dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet 

shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe 

patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, pop corn 

(krokante që kërcasin), përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  19484 

(151)  10/11/2016 

(181)  25/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/418 

(526 ) E Kuqe, e zeze, e bardhe  

(732)  ON LINE studio dpsh  Rr. Ahmet 

Krasniqi Nr.19 10000 Prishtinë, KS 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   
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( 511 ) 9   Softuer për të mundësuar ngarkimin, postimin, shfaqjen, paraqitjen (ekspozoj), 

etiketimin, “blogging” (vendosja e materialit), “sharing” (përdor bashkë) ose përndryshe 

ofrimi i mediumeve elektronike ose informacioneve në internet apo rrjete tjera të 

komunikimit.  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit (gjeodezike), 

fotografike, kinematografike, optike, të peshimit, të matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet 

dhe pajisjet elektrike të përfshira në klasën 9;  aparatet dhe instrumentet e zbatimit 

(drejtimit), ndërprerjes, transformimit,  akumulimit, rregullimit apo kontrollimit të 

elektricitetit; aparatet për incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve 

(imazheve); bartësit magnetik të të dhënave, disqet për incizim; makinat automatike të 

shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; regjistrat e arkës, 

makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për 

shuarjen e zjarrit; softuerët, duke përfshirë softuerët që përdoren në lidhje me aparatet dhe 

pajisjet elektrike   

16   Shtypshkrime, gazeta, libra, revista, botime periodike, postera, shtypshkrime të çdo 

lloji në letër ose mbi material të tjera, revista, fotografi; 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;    

35   Marketing, hulumtime marketingu, analiza marketingu; konsulta për biznes dhe 

organizime; aranzhimi dhe konkludimi i transaksioneve të të tjerëve; aranzhimi i kontratave 

për blerje dhe shitje të mallërave; sondazhe të opinionit; hulumtime reklamuese; distribuimi 

i mallërave për qëllime reklamuese; reklama, reklama në veqanti në radio, televizion, 

kinema, për shtyp, videotekste dhe reklama teleteks; marketing; publikimi i prospekteve për 

reklamim; prodhimi i filmave promocional; marrja me qera e filmave promocional, 

prodhimi i transmetuesve për reklama dhe programe teleshopping; porosi përmes telefonit 

për teleshopping; shërbime për menaxhim të biznesit, administrim të biznesit, funksione të 

zyrës, shërbime për agjensi reklamimi, ankande, duke përfshirë edhe ato në internet, 

shërbime këshilluese (për biznes dhe organizim), lidhur me operimin dhe themelimin e 

franshizhave; publikimi i teksteve reklamuese; transport i mallrave; marrëdhënie me 

publikun, organizimi dhe operimi i eventeve promocionale, ekspozita dhe panaire për 

qëllime komerciale dhe reklamuese; planifikimi dhe dizajnimi i aktiviteteve reklamuese; 

prezentimi i kompanive në internet dhe media tjera; sponsporisimi në formë të reklamave; 

këshillime të konsumatorëve; propagandimi i reklamave; dhënia me qera e shtyllave të 

shitjes; hapsira reklamuese, material reklamues; ofrimi i adresave; distribuimi i materialeve 

reklamuese dhe shembujve për qëllime reklamimi; prezentimi i mallërave për qëllime 

reklamimi; prezentimi i mallrave dhe shërbimeve; mbledhja e mallrave, për të tjerët, për 

qëllime të prezantimit dhe të shitjes; shërbime për shitje me pakicë në lidhje me mallrat e 

përmendura në klasët 7,8,9,11,16,18,21,24,25,28,29,30 dhe 32; shërbime për shitje direkte 

në lidhje me mallrat e përmendura në klasat 7,8,9,11,16,18,21,24,25,28,29,30 dhe 32; shitje 

online ;Reklamat; shërbimet e reklamimit dhe promovimit të shitjeve; agjensitë e 

reklamave; reklamimet me anë të të gjitha mjeteve të komunikimit publik; shpërndarja dhe 

propagandimi i materialeve të reklamave; dhënia me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; marrëdhëniet me publikun; studime të 
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marketingut; paraqitja e mallrave në të gjitha mjetet e komunikimit për qëllime të shitjes 

me pakicë; reklamimet me anë të mediave elektronike dhe internetit; shërbimet publicitare, 

duke përfshirë promovimin e mallrave, shërbimeve, identitetin e markës dhe informacionin 

tregtar dhe lajmërimeve nëpërmjet shtypit, audios, videos, mediave dixhitale dhe internetit; 

shërbimet e reklamimit dhe informacionit tregtar, nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale 

(Interneti); shërbimet e reklamave në lidhje me komercializimin dhe shitjen e produkteve 

për përdorim shtëpiak, sigurimi i mallrave, veshjeve; krijimi dhe përditësimi i materialeve 

reklamuese, përkatësisht, materialeve të shtypura; shpërndarja dhe propagandimi i 

materialeve reklamuese, fletëpalosjeve, prospekteve, materialeve të shtypura dhe mostrave 

të produktit; Shërbime të promovimit për të tjerët; shërbimet e promovimit në formë të 

argëtimit apo edukimi “online”; shërbimet promovuese në formë të “sharing” së 

përmbajtjes multimedial nëpërmjet internetit dhe rrjeteve tjera te kompjuterit apo 

komunikimeve; shërbimet e marketingut    

38   Shërbimet e transmetimit, në veçanti, ngarkimi, postimi, shfaqja, paraqitja (ekspozimi), 

etiketimi, vendosja e materialit,  “sharing” (përdor bashkë) ose përndryshe ofrimi i 

mediumeve elektronike ose informacioneve në internet apo rrjete tjera të komunikimit; 

shërbimet të transmetimit; shërbime të “webcasting”(transmetimi i informacioneve ne 

internet); ofrimi i portalit për “sharing” të videove; shërbime të komunikimit elektronik; 

transmetimi i mesazheve, të dhënave dhe përmbajtjes nëpërmjet internetit dhe rrjeteve tjera 

kompjuterike apo të komunikimeve; ofrimi i forumeve “online”, dhoma të “chat” (biseda jo 

formale ne internet), protokole, vendosja e materialeve, dhe “listservers” (server që 

përdoret për menaxhimin  e-mailit  për anëtaret e grupit diskutues) për transmetimin e 

mesazheve, komenteve dhe përmbajtjeve multimediale në mes të shfrytëzuesve; 

transmisioni (përhapja) e mediumeve elektronike, përmbajtjeve multimediale, videove, 

filmave, pikturave, figurave (imazheve), tekstit, fotografive, lojërave, përmbajtjes së 

gjeneruar nga përdoruesit, përmbajtjet audio, dhe informacionit nëpërmes internetit dhe 

rrjeteve tjera kompjuterike apo të komunikimit; ofrimi i forumve të komuniteteve “online” 

për përdoruesit për të postuar, kërkuar, shikuar, “share”, kritikoj, rëndit, dhe komentoj në, 

video, dhe përmbajtje tjera multimedial; ofrimi i shpërndarjes digjitale të programeve të 

transmetuesve audio dhe video nëpër rrjetin e përgjithshëm kompjuterik; furnizim i me 

portal “sharing” te videos  për qëllime argëtimi dhe edukimi. Telekomunikimet, 

telekomunikime përmes internetit; komunikime nëpërmjet të terminaleve kompjuterike dhe 

rrjetave kompjuterike, komunikime radiotelevizive dhe transmetime radiotelevizive; 

shërbime të e-commerce (tregtisë on-line), komunikime interaktive nëpërmjet internetit dhe 

telefonisë; shërbime të agjencive të lajmeve, dhënies-marrjes së lajmeve dhe 

informacioneve në kohë reale    

41   Shërbimet e edukimit për ofrimin e mediumeve elektronike apo informacioneve në 

Internet apo rrjet tjetër komunikues; shërbimet e argëtimit, në veçanti, ofrimi i përmbajtjes 

multimediale apo informacionit në internet dhe (ose) rrjete tjera të komunikimeve; 

shërbimet e argëtimit; shërbimet e  edukimit; shërbimet e argëtimit dhe edukimit që 

përmbajnë mediume elektronike, përmbajtje multimediale, video, filma, piktura, imazhe, 

tekst, fotografi, lojëra, përmbajtje të gjeneruar nga përdoruesit, përmbajtje audio, dhe 

informacione të ndërlidhura me ato nëpërmjet kompjuterit dhe rrjeteve të komunikimit; 

shërbimet e argëtimit dhe edukimit; video digjitale, shërbimet e publikimit të materialeve 

audio dhe multimedial për argëtim; shërbimet e publikimit digjital “online”;  shërbimet e 

argëtimit, në veçanti udhëheqja e shfaqjeve (garave); Edukim, ofrimi i trajnimeve, argëtim; 
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aktivitete kulturore dhe sportive; konsulta lidhur me ofrimin e trajnimeve bazike dhe të 

avancuara; aranzhimi dhe drejtimi i konferencave; seminare dhe punëtori trajnuese për 

qëllime të trajnimit bazik dhe të avancuar; organizimi, aranzhimi dhe drejtimi i kurseve 

praktike si shtesë të trajnimit bazik; kurse ushtrimi; aranzhimi dhe drejtimi i kollokiumeve, 

panaireve, shou, konferencave, kongreseve dhe simpoziumeve; aranzhimi dhe drejtimi I 

aktiviteteve kulturore dhe sportive; aranzhimi dhe drejtimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore dhe edukuese; ofrimi i publikimeve elektronike ( që nuk mund të shkarkohen), 

publikime elektronike desktop, publikimi i teksteve, tjera nga tekstet reklamuese; publikimi 

i materialeve në formë elektronike, poashtu edhe përmes Internetit; publikimi i revistave 

javore dhe librave në formë elektronike, poashtu pë përmes Internetit, prodhimi i videove; 

Shërbimet argëtuese, domethënë, prodhimin dhe shpërndarjen e filmave, komedisë, 

muzikore, realitet, lajme dhe seri dramatike televizive, dokumentarë, dhe seri televizive që 

shfaqin (përmbajnë) ngjarje sportive e kryera nëpërmjet medias së televizionit, kabllor, 

satelitor, radio, telefon dhe sistemet “broadband”, dhe me anë të internetit, si dhe pajisje 

portative dhe pa tel të komunikimit në këtë klasë, ofrimi i informacion në fushën e argëtimit 

të dhëna nëpërmjet internetit dhe pajisjeve portative dhe të komunikimit pa tel. Shërbime të 

botimit, të publikimit të librave, revistave, teksteve; organizimin e garave e konkurseve, 

ngjarjet kulturore apo argëtuese, informata për kulturën dhe argëtuese    

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe kërkimore dhe dizajn  të ndërlidhura  

me ato; shërbimet e  analizave industriale dhe kërkimore;  hartimin dhe zhvillimi i harduerit 

dhe softuerit kompjuterik; shërbimet juridike, domethënë shërbimet kompjuterike, duke 

përfshirë ofrimin e përdorimit të  përkohshëm të një ndërfaqeje kompjuter që nuk 

shkarkohet në mënyrë që të  krijojë një shërbim të personalizuar on-line; shërbimet e 

nxjerrjes së te dhënave kryesore dhe analizimit të të dhënave; ofrimi i përdorimit të 

përkohshëm të një ndërfaqe kompjuteri që nuk shkarkohet e cila përmban një koleksion të 

pronarit të informacionit; krijimin e indekseve të shfletueshëm (kërkueshëm) të 

informacionit, indekseve të web faqeve dhe indekset e burimeve të tjera të informacionit; 

ofrimi në përdorim i një ndërfaqe kompjuterike që nuk shkarkohet në mënyrë që të sigurojë 

informata lidhur me një gamë të gjerë të tekstit, dokumenteve elektronike, bazave të të 

dhënave, grafikoneve dhe informacione audiovizuale; shërbimet veglave të kërkimit 

(“search engine”); konsultime në lidhje me të gjitha  më sipër. Ofrimi i shërbimeve për 

aplikacione (ASP); ofrimi i qasjes në softuerët që nuk shkarkohen; ofrimi i qasjes në 

softuerët që nuk shkarkohen për të mundësuar ngarkimin, shkarkimin, tërheqjen, postimin, 

paraqitja, editimi, lojen, “streaming” (një teknologji qe transferon te dhënat ashtu qe mund 

te pranohen dhe përpunohen ne rrjedhe te njëtrajtshme), pamja, para pamja, shfaqja 

(paraqitja), etiketimi, “blogging”, “sharing”, manipulimi, shpërndarja, publikimi, 

riprodhimi, ose përndryshe  ofrimi i mediumeve elektronike, përmbajtjeve multimediale, 

videove, filmave, pikturave, imazheve, tekstit, fotografive, lojërave, përmbajtje të gjeneruar 

nga përdoruesi, përmbajtje audio, dhe informacioneve nëpërmes internetit dhe rrjeteve tjera 

kompjuterike apo të komunikimit; ofrimi i qasjes  në softuerët që nuk shkarkohen për të 

mundësuar “sharing” të përmbajtjes multimediale  dhe të komenteve në mes të 

shfrytëzuesve; ofrimi i qasjes ne softuerët që nuk shkarkohen për të mundësuar ofruesve të 

përmbajtjes për të përcjellë përmbajtjen multimediale; “hostingu” i përmbajtjes 

multimediale për të tjerët; “hostingu” i materialeve me përmbajtje argëtuese dhe përmbajtje 

edukuese për të tjerët 
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(111)  19294 

(151)  28/10/2016 

(181)  25/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/419 

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

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  Milk Tiger 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produkte nga qumështi, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar, dhallë; jogurt, jogurt nga frutat, pije me bazë jogurti, jogurt me çokolatë ose me 

kakao; pije qumështi të përziera joaloolike nga frutat, kefir, ajkë, djath i bardhë i butë, djath 

i bardhë i butë me fruta dhe bimë; ëmbëlsirë e cila kryesisht përbëhet nga qumështi; gjalpë; 

djath dhe produkte djathi; qumësht dhe kumësht pluhur si produkt, me ose pa aditiv; lyerës 

(me bazë yndyre), milk shejk; kumësht   

30   Puding, akull për ngrënje, pluhur për akullore; produkte bukëpjekje afatgjate dhe 

pjekurina, posaqërisht torta të gatshme dhe vafl; pije me bazë kakao; oriz me qumësht 

(sutlash).    

 

 

 

(111)  19295 

(151)  28/10/2016 

(181)  25/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/420 

(591)  Ngjyra e kuqe, e hirte ne te zeze dhe e 

bardhe  

(732)  Aktiv Sh.P.K Rr.Nene Tereza nr.25A, 

Prishtine Rr. E Jasharajve  Drenas, KS 

    

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, 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   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   
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(111)  19297 

(151)  28/10/2016 

(181)  25/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/421 

(591)  E Zeze, e Bardhe  

(732)  Aktiv Sh.P.K  Rr.Nene Tereza nr.25A, 

Prishtine Rr. E Jasharajve  Drenas, KS 

    

            
 
 

(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, kompostet; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioca, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për ftohje   

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

 

 

 

(111)  19299 

(151)  28/10/2016 

(181)  26/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/423 

(300)  1305990  05/03/2015  BX 

(732)  HC TRADEMARKS Sàrl 121, avenue 

de la Faïencerie L-1511, LU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ESPACE CHENOT 

 
 

 

 
 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfumeri, parfume, vajra esenciale, 

kozmetike, locione të flokëve; pasta të dhëmbëve; qumësht bajame për përdorim kozmetik; 

vaj bajame; sapun bajame; amber (parfumeri); preparate kozmetike për hollim; locione për 

mbrojtje nga dielli (preparate kozmetike për rrezitje të lëkurës); aromatikë (vajra esenciale); 

astringjentët për përdorim kozmetik; preparate kozmetike për banjo; kripëra vaske jo për 

përdorim mjekësor; sythe pambuku për përdorim kozmetik; maska të bukurisë; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; locione për flokë; ngjyra për flokë; preparate kozmetike për 

qerpikë; ngjyrosës për qëllime higjienike; sete kozmetike; kremra kozmetike; locione për 

përdorim kozmetik; lapsa për përdorim kozmetik; produkte për heqjen e makiazhit; 

depilatorë; kolonjë; ujë livando; ujë aromatikë; aroma higjienike; vajra për përdorim 
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kozmetik; vajra për qëllime higjienike; vajra esenciale; vajra për parfume dhe aroma; lëng 

spastrues për qëllime higjienike; të kuq buzësh; shami letre të ngopura me locione 

kozmetike; produkte për makiazh; produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; sapune   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhëmbëve dhe dylli dentar; dezinfektantët; 

produkte për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; substanca dietetike të 

përshtatura për përdorim mjekësor; pije dhe ushqime dietetike për përdorim mjekësor; çaj 

reduktues për përdorim mjekësor; vaj bajame për përdorim farmaceutik; niseshte për 

përdorim dietetik; produkte për mbrojtje nga dielli (pomada për djegie nga dielli); preparate 

terapeutike për larje; kripëra vaske për përdorim mjekësor; baltë për vaskë; balsam për 

përdorim mjekësor; preparate biologjike për përdorim mjekësor; pije dietetike për përdorim 

mjekësor; çaj mjekësor; çaj për përdorim dietetik; farmaceutikët kimikë; preparate kimike 

për përdorim mjekësor ose dietetik; shtesa ushqimore për përdorim mjekësor; ilaçe për 

lehtësimin e kapsllëkut; bimë mjekësore; vajra për përdorim mjekësor ose dietetik; locione 

për përdorim farmaceutik ose dietetik; ilaçe për përdorim dietetik; bukë për diabetikë apo 

për përdorim dietetik; preparate terapeutike dhe produktet farmaceutike për kujdesin e 

lëkurës; preparate mjekësore per dobësim; kataplazma; preparate kundër djegies nga dielli 

për qëllime mjekësore; dekokte për qëllime farmaceutike; fermente për qëllime 

farmaceutike; pelhura te imprgnuara me losione, për qëllime mjekësore ose farmaceutike; 

preparate farmaceutike kundër zbokthit; ilaçe për djersitje të këmbëve; kripëra për qëllime 

mjekësore, duke përfshirë kripërat e ujit mineral dhe kripërat aromatike; vajrat dhe pomadat 

për qëllime mjekësore   

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

dhe konsulence për organizim; menaxhim biznesi të hoteleve; menaxhim administrativ i 

shtëpive të pajisura mjekësore, konvaleshente apo pushuese; menaxhim administrativ i 

qendrave të fitnesit; menaxhim administrativ i qendrave për të moshuarit; menaxhim 

administrativ i qendrave të bukurisë; informacion komercial dhe këshilla për konsumatorë; 

asistencë për menaxhim biznesi, veçanërisht shërbime për burime të jashtme (asistencë 

biznesi), konsultim në menaxhimin administrativ të qendrave të bukurisë dhe të kujdesit 

shëndetësor, themelimin e qendrave të banjave apo talasoterapike, ekspertë të efikasitetit, 

shërbime të krahasimit të çmimeve, faturim, mbështetje administrative të ekskluzivitetit; 

administrim komercial për licencimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; demonstrim i 

mallrave; distribuim të mostrave; promovim të shitjes për të tjerët; prezentim të mallrave 

me çdo mjet të komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; rekrutim të personelit, 

konsulencë të personelit; shitje me pakicë të sapunëve, parfumeve, vajrave esenciale, 

kozmetikave, locioneve për flokë, pastave të dhëmbëve dhe çfarëdo produkte kozmetike; 

shitje me pakicë e preparateve farmaceutike, veterinare dhe sanitare, substancave dietetike 

për qëllime mjekësore; shitje me pakicë të produkteve ushqimore, pijeve, agrikulturore, 

hortikulturore, produkteve pyjore dhe farave, frutave të freskëta dhe perimeve, farave për 

mbjellje, bimëve natyrore dhe luleve   

44   Shërbime mjekësore; kujdes higjienik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore; ndihmë 

mjekësore; geriartrikë (ilaçe për procesin e plakjes); banjo turke; shërbime të 

aromaterapisë; kiropraktikët; terapi fizike; kujdes për bukuri; kirurgji plastike; sallone të 

bukurisë; sallone të parukerisë; shtëpi konvaleshente; shtëpi pleqsh; bujtina; infermierisë, 

mjekësisë; qendra të kujdesit, sidomos qendra të bukurisë dhe estetikës; spitale; konsultim 
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dhe informacion në lidhje me geriartrikët; shërbime të manikyristit; masazh; kujdes 

shëndetësor; konsultim dhe informacion mbi bukurinë dhe kozmetologjinë; dhënia me qira 

e objekteve sanitare; konsultim dhe informacion mbi shëndetin; konsultim dhe informacion 

i programeve për hollim dhe reduktim të peshës; programe për hollim, programe për 

reduktim të peshës, programe për kujdes të bukurisë; konsultime dhe këshilla estetike; 

shërbime të saunës; shërbime të solariumit; shërbime të banjave shëndetësore; shërbime të 

talasoterapisë; shërbime estetiste   

 

 

(111)  19301 

(151)  28/10/2016 

(181)  27/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/424 

(591)  E zezë   

(732)  PREDO SAGLIK URUNLERI 

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI          

ORGANIZE SANAYI BOLGESI BATI 4 

NOLU CADDE NO:2  BASPINAR 

GAZIANTEP, TR 

(740)  Arben Avdiu, “ANA” sh.p.k.           

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

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

qëllime mjekësore; pelena - pantolla për fëmijë, pelena - pantolla; jastëk për gjidhënie; 

pelena për  kafshë shtëpiake; jastëk sanitar; tamponë sanitar; pelena për mosmbajtje; pelena   

 

 

 

(111)  19497 

(151)  10/11/2016 

(181)  27/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/429 

(732)  Banka për Biznes Rruga “UÇK” nr. 

41, 10000, Prishtinë, KS 

    

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

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

informativ afarist; këshillimet profisionale afariste; hulumtimi afarist; kerkimi afarist; 

ofrimi i informativ statistikore; parashikimet ekonomike; sherbimet e ofrimit të informative 

dhe këshillimeve lidhur me sherbimet e lartë përmendura; ofrimi dhe zgjerimi i informatave 

për palen e tretë   

36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e pasurisë së 

patundëshme.Agjensi të mbledhjes së borxheve; agjensi të pasurive të paluajtshme; agjensi 
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të pasurive (të patundshme); agjentë doganorë; agjentë sigurimesh; agjentë shtëpish banimi; 

agjentë të pasurive të paluajtshme; aktivitet komisioneri: analiza (financiare ); apartamente 

(dhënia me qira e ); banka kursimi; depozita të gjërave me vlerë; dhënie garancie monetare; 

dhënie me qira e apartamenteve; dhënie me qira e apartamenteve të një pallati; dhënie me 

qira e fermave; dhënie me qira e pasurive të paluajtshme; dhënie me qira e zyrave [pasuri të 

paluajtshme]; emetimi i simboleve dalluese me vlerë; factoring; financim blerjesh me kredi; 

financim i qira-blerje; fonde të përbashkëta; garanci; hua [financiare]; hua me pagesë me 

këste; hua përkundrejt sigurimit; informacion financiar; informacion (financiar ); 

informacion (sigurimesh ); informacion sigurimesh; investim (kapitali ); investime fondesh; 

investime kapitali; karta krediti (lëshimi i ); këmbim parash; koleksione (organizimi i ); 

konsulencë (financiare ); konsulencë financiare; konsulencë sigurimesh; konsulencë 

(sigurimesh); kryerje e veprimeve bankare nga shtëpia; kujdestari; kuotacione të 

shkëmbimit të fondeve; lëshimi i çeqeve të udhëtarëve [çeqeve]; lëshimi i kartave të 

kreditit; likuidim, financiar; llogaritje fiskale; mbledhje fondesh për bamirësi; mbledhje 

fondesh (për bamirësi); mbledhje qiraje; mbledhje (qiraje); menaxhim (financiar ); 

menaxhim financiar; menaxhim i apartamenteve shtëpi; menaxhim i pasurive të 

paluajtshme; menaxhim i pasurive (të patundshme ); ofrim i siguracionit të shëndetit; ofrimi 

i sigurimit detar; ofrimi i sigurimit për jetën; organizimi i koleksioneve; para (këmbim ); 

pasuri të paluajtshme (dhënie me qira e ); pengmbajtje; regjistrim në siguracione; 

regjistrimi për sigurimin ndaj aksidenteve; sende me vlerë (depozita të ); sigurimi për 

mbrojtjen nga zjarri; simbole me vlerë (emetimi i ); sponsorizim financiar; sponsorizime 

(financiare ); shërbime ekspertize sigurimesh; shërbime fiduciare; shërbime financuese; 

shërbime garancie; shërbime kartash krediti; shërbime likujdimi biznesi, financiare; 

shërbime të agjentëve për fondet dhe obligacionet; shërbime të agjentëve të sigurimeve; 

shërbime të depozitave të sigurta; shërbime të kartave debit; shërbime të pagimit të 

pensioneve; transferim fondesh (elektronik ); transferimi (I fondeve elektronike ); veprime 

bankare; veprime bankare hipoteke; veprime bankare (nga shtëpia ); verifikim (çeku ); 

verifikim çeku [çek]; vlerësim (antikash ); vlerësim antikash; vlerësim (arti ); vlerësim arti; 

vlerësim (bizhuterish [bizhuteri] ); vlerësim (financiar ) [sigurim, veprime bankare, pasuri 

të paluajtshme]; vlerësim financiar [sigurime, veprime bankare, pasuri të paluajtshme]; 

vlerësim i artikujve të çmuar; vlerësim i bizhuterive; vlerësim i kostos së riparimit 

[vlerësim financiar]; çeqe udhëtarësh (lëshimi i ); vlerësim i pasurive të paluajtshme; 

vlerësim (kosto riparimi ) [vlerësim financiar]; vlerësim numizmatik; vlerësim (numizmatik 

); vlerësim (pasurish të paluajtshme ); vlerësim (vula ); vlerësim vulash; vlerësime (fiskale 

); zyra kredie; zyra shkëmbimi çeqesh, financiare.   

38   Telekomunikimi ne punet financiare, ndihemesa e transmetimit kompjuterik te 

programit dhe informacioneve per tregti dhe perdorimi i devizave, shkallet e kamates dhe 

transakcionet monetare, garancione, investime dhe punet tjera monetare; ofrimi dhe 

transmetimi i informatave dhe te dhenave (shenimeve) ne on-line servise dhe internet   

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

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

softuerëve kompjuterikë   
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(111)  19500 

(151)  10/11/2016 

(181)  27/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/430 

(732)  Banka për Biznes Rruga “UÇK” nr. 

41, 10000, Prishtinë, KS 

 

            
 
 

(540)  BPB 

 
 

 

 
 

 

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

informativ afarist; këshillimet profisionale afariste; hulumtimi afarist; kerkimi afarist; 

ofrimi i informativ statistikore; parashikimet ekonomike; sherbimet e ofrimit të informative 

dhe këshillimeve lidhur me sherbimet e lartë përmendura; ofrimi dhe zgjerimi i informatave 

për palen e tretë   

36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e pasurisë së 

patundëshme.Agjensi të mbledhjes së borxheve; agjensi të pasurive të paluajtshme; agjensi 

të pasurive (të patundshme); agjentë doganorë; agjentë sigurimesh; agjentë shtëpish banimi; 

agjentë të pasurive të paluajtshme; aktivitet komisioneri: analiza (financiare ); apartamente 

(dhënia me qira e ); banka kursimi; depozita të gjërave me vlerë; dhënie garancie monetare; 

dhënie me qira e apartamenteve; dhënie me qira e apartamenteve të një pallati; dhënie me 

qira e fermave; dhënie me qira e pasurive të paluajtshme; dhënie me qira e zyrave [pasuri të 

paluajtshme]; emetimi i simboleve dalluese me vlerë; factoring; financim blerjesh me kredi; 

financim i qira-blerje; fonde të përbashkëta; garanci; hua [financiare]; hua me pagesë me 

këste; hua përkundrejt sigurimit; informacion financiar; informacion (financiar ); 

informacion (sigurimesh ); informacion sigurimesh; investim (kapitali ); investime fondesh; 

investime kapitali; karta krediti (lëshimi i ); këmbim parash; koleksione (organizimi i ); 

konsulencë (financiare ); konsulencë financiare; konsulencë sigurimesh; konsulencë 

(sigurimesh); kryerje e veprimeve bankare nga shtëpia; kujdestari; kuotacione të 

shkëmbimit të fondeve; lëshimi i çeqeve të udhëtarëve [çeqeve]; lëshimi i kartave të 

kreditit; likuidim, financiar; llogaritje fiskale; mbledhje fondesh për bamirësi; mbledhje 

fondesh (për bamirësi); mbledhje qiraje; mbledhje (qiraje); menaxhim (financiar ); 

menaxhim financiar; menaxhim i apartamenteve shtëpi; menaxhim i pasurive të 

paluajtshme; menaxhim i pasurive (të patundshme ); ofrim i siguracionit të shëndetit; ofrimi 

i sigurimit detar; ofrimi i sigurimit për jetën; organizimi i koleksioneve; para (këmbim ); 

pasuri të paluajtshme (dhënie me qira e ); pengmbajtje; regjistrim në siguracione; 

regjistrimi për sigurimin ndaj aksidenteve; sende me vlerë (depozita të ); sigurimi për 

mbrojtjen nga zjarri; simbole me vlerë (emetimi i ); sponsorizim financiar; sponsorizime 

(financiare ); shërbime ekspertize sigurimesh; shërbime fiduciare; shërbime financuese; 

shërbime garancie; shërbime kartash krediti; shërbime likujdimi biznesi, financiare; 

shërbime të agjentëve për fondet dhe obligacionet; shërbime të agjentëve të sigurimeve; 

shërbime të depozitave të sigurta; shërbime të kartave debit; shërbime të pagimit të 

pensioneve; transferim fondesh (elektronik ); transferimi (I fondeve elektronike ); veprime 

bankare; veprime bankare hipoteke; veprime bankare (nga shtëpia ); verifikim (çeku ); 

verifikim çeku [çek]; vlerësim (antikash ); vlerësim antikash; vlerësim (arti ); vlerësim arti; 

vlerësim (bizhuterish [bizhuteri] ); vlerësim (financiar ) [sigurim, veprime bankare, pasuri 

të paluajtshme]; vlerësim financiar [sigurime, veprime bankare, pasuri të paluajtshme]; 
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vlerësim i artikujve të çmuar; vlerësim i bizhuterive; vlerësim i kostos së riparimit 

[vlerësim financiar]; çeqe udhëtarësh (lëshimi i ); vlerësim i pasurive të paluajtshme; 

vlerësim (kosto riparimi ) [vlerësim financiar]; vlerësim numizmatik; vlerësim (numizmatik 

); vlerësim (pasurish të paluajtshme ); vlerësim (vula ); vlerësim vulash; vlerësime (fiskale 

); zyra kredie; zyra shkëmbimi çeqesh, financiare   

38   Telekomunikimi ne punet financiare, ndihemesa e transmetimit kompjuterik te 

programit dhe informacioneve per tregti dhe perdorimi i devizave, shkallet e kamates dhe 

transakcionet monetare, garancione, investime dhe punet tjera monetare; ofrimi dhe 

transmetimi i informatave dhe te dhenave (shenimeve) ne on-line servise dhe internet   

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

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

softuerëve kompjuterikë   

 

 

(111)  19502 

(151)  10/11/2016 

(181)  27/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/431 

(732)  Banka për Biznes Rruga “UÇK” nr. 

41, 10000 Prishtinë, KS 

    

            
 
 

(540)  Banka për Biznes 

 
 

 

 
 

 

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

informativ afarist; këshillimet profisionale afariste; hulumtimi afarist; kerkimi afarist; 

ofrimi i informativ statistikore; parashikimet ekonomike; sherbimet e ofrimit të informative 

dhe këshillimeve lidhur me sherbimet e lartë përmendura; ofrimi dhe zgjerimi i informatave 

për palen e tretë   

36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e pasurisë së 

patundëshme.Agjensi të mbledhjes së borxheve; agjensi të pasurive të paluajtshme; agjensi 

të pasurive (të patundshme); agjentë doganorë; agjentë sigurimesh; agjentë shtëpish banimi; 

agjentë të pasurive të paluajtshme; aktivitet komisioneri: analiza (financiare ); apartamente 

(dhënia me qira e ); banka kursimi; depozita të gjërave me vlerë; dhënie garancie monetare; 

dhënie me qira e apartamenteve; dhënie me qira e apartamenteve të një pallati; dhënie me 

qira e fermave; dhënie me qira e pasurive të paluajtshme; dhënie me qira e zyrave [pasuri të 

paluajtshme]; emetimi i simboleve dalluese me vlerë; factoring; financim blerjesh me kredi; 

financim i qira-blerje; fonde të përbashkëta; garanci; hua [financiare]; hua me pagesë me 

këste; hua përkundrejt sigurimit; informacion financiar; informacion (financiar ); 

informacion (sigurimesh ); informacion sigurimesh; investim (kapitali ); investime fondesh; 

investime kapitali; karta krediti (lëshimi i ); këmbim parash; koleksione (organizimi i ); 

konsulencë (financiare ); konsulencë financiare; konsulencë sigurimesh; konsulencë 

(sigurimesh); kryerje e veprimeve bankare nga shtëpia; kujdestari; kuotacione të 

shkëmbimit të fondeve; lëshimi i çeqeve të udhëtarëve [çeqeve]; lëshimi i kartave të 

kreditit; likuidim, financiar; llogaritje fiskale; mbledhje fondesh për bamirësi; mbledhje 

fondesh (për bamirësi); mbledhje qiraje; mbledhje (qiraje); menaxhim (financiar ); 

menaxhim financiar; menaxhim i apartamenteve shtëpi; menaxhim i pasurive të 
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paluajtshme; menaxhim i pasurive (të patundshme ); ofrim i siguracionit të shëndetit; ofrimi 

i sigurimit detar; ofrimi i sigurimit për jetën; organizimi i koleksioneve; para (këmbim ); 

pasuri të paluajtshme (dhënie me qira e ); pengmbajtje; regjistrim në siguracione; 

regjistrimi për sigurimin ndaj aksidenteve; sende me vlerë (depozita të ); sigurimi për 

mbrojtjen nga zjarri; simbole me vlerë (emetimi i ); sponsorizim financiar; sponsorizime 

(financiare ); shërbime ekspertize sigurimesh; shërbime fiduciare; shërbime financuese; 

shërbime garancie; shërbime kartash krediti; shërbime likujdimi biznesi, financiare; 

shërbime të agjentëve për fondet dhe obligacionet; shërbime të agjentëve të sigurimeve; 

shërbime të depozitave të sigurta; shërbime të kartave debit; shërbime të pagimit të 

pensioneve; transferim fondesh (elektronik ); transferimi (I fondeve elektronike ); veprime 

bankare; veprime bankare hipoteke; veprime bankare (nga shtëpia ); verifikim (çeku ); 

verifikim çeku [çek]; vlerësim (antikash ); vlerësim antikash; vlerësim (arti ); vlerësim arti; 

vlerësim (bizhuterish [bizhuteri] ); vlerësim (financiar ) [sigurim, veprime bankare, pasuri 

të paluajtshme]; vlerësim financiar [sigurime, veprime bankare, pasuri të paluajtshme]; 

vlerësim i artikujve të çmuar; vlerësim i bizhuterive; vlerësim i kostos së riparimit 

[vlerësim financiar]; çeqe udhëtarësh (lëshimi i ); vlerësim i pasurive të paluajtshme; 

vlerësim (kosto riparimi ) [vlerësim financiar]; vlerësim numizmatik; vlerësim (numizmatik 

); vlerësim (pasurish të paluajtshme ); vlerësim (vula ); vlerësim vulash; vlerësime (fiskale 

); zyra kredie; zyra shkëmbimi çeqesh, financiare   

38   Telekomunikimi ne punet financiare, ndihemesa e transmetimit kompjuterik te 

programit dhe informacioneve per tregti dhe perdorimi i devizave, shkallet e kamates dhe 

transakcionet monetare, garancione, investime dhe punet tjera monetare; ofrimi dhe 

transmetimi i informatave dhe te dhenave (shenimeve) ne on-line servise dhe internet   

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

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

softuerëve kompjuterikë   

 

 

(111)  19513 

(151)  11/11/2016 

(181)  28/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/432 

(591)  hiri 

(732)  Inter On Line Trading Group Inc.         

51st Street, Campo Alegre Area Bancaria 

Centro Magna Corp. Building  6th floor, 

Office no. 608 Panama City, PA 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, mish shtaze dhe mish gjahu të egër; mish të përpunuar; pemë dhe 

perime të konzervuara, të ngrira, të thatë dhe të zier; xhelatinë, xhem, kompot; vezë; 
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qumësht; qumësht dhe përpunime qumështi; vaj për ngrënje dhe yndyrë; patatina, shkopinj 

nga patatja; lajthi, kikiriki, arra indiane, fistek dhe bajame të thata, të pjekura, të njelmët 

dhe me mëlmesa; pjekurina me bazë patate.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe surrogat kafje; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe produkte drithi; 

bukë, kuleq dhe ëmbëlsira; akull; sheqer, mjaltë, melasa; tharëm buke, pluhur për fryrje; 

krip; senf; uthull, salca (si shtesa); mëlmesa; akull; pjekurina; keks i njelmët, shkopinj të 

njelmët, pjekurina të njelmëta; fletëza nga patatet me bazë drithërash; buk të pjekur shumë i 

pjekur; zamër e përzier e cila përmbanë kreker dhe pjekurina; zamër me bazë nga drithërat; 

fletëza brumi të fërguar    

 

 

 

(111)  19303 

(151)  28/10/2016 

(181)  28/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/433  

(732)  Inter On Line Trading Group Inc.          

51st Street, Campo Alegre  Area Bancaria 

Centro Magna Corp. Building  6th floor, 

Office no. 608 Panama City, PA 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.  

 
 

(540)  ELEPHANT 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, mish shtaze dhe mish gjahu të egër; mish të përpunuar; pemë dhe 

perime të konzervuara, të ngrira, të thatë dhe të zier; xhelatinë, xhem, kompot; vezë; 

qumësht; qumësht dhe përpunime qumështi; vaj për ngrënje dhe yndyrë; patatina, shkopinj 

nga patatja; lajthi, kikiriki, arra indiane, fistek dhe bajame të thata, të pjekura, të njelmët 

dhe me mëlmesa; pjekurina me bazë patate   

30   Kafe, çaj, kakao dhe surrogat kafje; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe produkte drithi; 

bukë, kuleq dhe ëmbëlsira; akull; sheqer, mjaltë, melasa; tharëm buke, pluhur për fryrje; 

krip; senf; uthull, salca (si shtesa); mëlmesa; akull; pjekurina; keks i njelmët, shkopinj të 

njelmët, pjekurina të njelmëta; fletëza nga patatet me bazë drithërash; buk të pjekur shumë i 

pjekur; zamër e përzier e cila përmbanë kreker dhe pjekurina; zamër me bazë nga drithërat; 

fletëza brumi të fërguar    

 

 

(111)  19305 

(151)  28/10/2016 

(181)  29/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/434 

(300)  15/4150446  22/01/2015  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boetie 

75008 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 

(540)  DUTORELF 
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( 511 ) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19306 

(151)  28/10/2016 

(181)  29/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/435 

(300)  15/4150444  22/01/2015  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boetie 

75008 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  DUPROJET 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19308 

(151)  28/10/2016 

(181)  29/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/436 

(732)  NBA Properties, Inc.lympic Tower – 

645 Fifth Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Veshje, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basketboll, papuçe, kanatiere, 

këmisha, gjysëm kanatiere, duksa, pjesë të poshtëme të tutave(trenerkave), pantolla, 

kanatiere me britella, dresa, pantolla të shkurta, pizhama, kanatiere sportive, ragbi 

kanatiere, xhempera, rripa, kollare, këmisha të fjetjës, sheshira, kapela, mbrojtëse ne 

kapela( kaçketa), tuta(trenerka) për ngrohje, pjesë të poshtëme të tutave  për ngrohje, dresa 

për ngrohje/ kanatiere(majica) për ushtrimin e hudhjës, xhaketa, xhaketa erëmbrojtëse 

(vetrovka), xhaketa me kapelë, pallto, grykore për beba-foshnje të cilat nuk janë n ga letra, 

shirita për kokë,  bylyzyk dore, kecele-përparëse, roba të poshtëme, bokserica, pantolla te 

gjera, mbrojtëse për vesh, dorashka, dorashka vetem me gishtin e madh, shalla, kanatiere te 

thurura dhe te endura, fustane nga zhersei(material gome), fustane, dresa dhe uniforma për 

tifozë, roba për not, roba të larjës, costume të larjes, bikine, costume te holla te larjes 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

360 

 

 

(tanko), brekë pë not, brekë të larjes, shorce për surfim, roba zhytësish, shamija për plazhë, 

mbulesa për costume te larjës,palerina per costume të larjës, sandalle, sandalle për plazhë, 

sheshira për plazhë, mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për larje, mbeshtjellese te 

reja për kokë me  pjesë te ngjitura dekorues   

41   Shërbime të dëfrimit  dhe arsimimit në kuptim të ndodhime televizive  dhe 

radio programeve  nga lëmi i basketboolit  dhe transmetimi live  i lojërave basketbollistike  

dhe shfaqjeve basketbollistike; shërbimet e produkcionit dhe distribuimit  të show televiziv 

dhe radio show programeve me lojëra basketbolli,  ngjarjeve  të basketbollit dhe 

programeve  nga lëmi i basketbollit; shërbimet e udhëheqjes dhe organizimit  të klinikave 

dhe kampeve të basketbollit, klinika dhe kampe për trajner, klinika dhe kampe për ekipe  

vallëzuese dhe lojërave të basketbollit; shërbimet e dëfrimit në kuptimin e paraqitjes 

përsonale të maskotave të kostimizuara ose ekipeve vallëzuese  në lojërat e basketbollit  

dhë shfaqjeve, klinikave, kampeve, promocioneve dhë ngjarjeve tjera, ngjarjeve 

specialedhe ahengjëve lidhur me baskëtbollin; shërbimet e klubeve të adhuruesve; 

shërbimet e dëfrimit, përkatësisht ato që ofrojnë  paraqitjën websajt të përmbajtjëve 

multimediale në kuptim të ngjarjëve më të rëndësishme televizive, të ngjarjeve më të 

rëndësishme interaktive televizive, video xhirimet, video strim xhirimet, zgjedhjet 

interaktive të video ngjarjeve më të rëndësishme, radio programeve, ngjarjëve të 

rëndësishme të radio dhe audio xhirimeve në fushën e basketbollit; shërbimet e sigurimit të 

lajmeve dhe informacioneve në kuptimin e statistikave dhe gjërave tjera nga fusha e 

basketbollit; onlajn lojërat të cilat nuk mund të mirren-bartën, përkatësisht lojërat 

kompjuterike, video lojërat,video lojërat  interaktive, lojërat akcioni, lojëra arkade, lojërat 

shoqërore për të rritur dhe fëmijë, lojëra në tabelë, enigma-radhitëse, lojëra 

vogëlsira(trivia); shërbimet e publikimeve elektronike, përkatësisht, publikimi i revistava, 

udhërrefyesve, buletineve, ngjyrosjëve dhe lojërave tek të cilat  lojëtarët caktohën përmes 

internetit,e të gjitha në lidhje më basketbollin; shërbimet e sigurimit onlajn të të dhënave  

në bazën kompjuterike  nga fusha e basketbollit 

   

 

 

(111)  19311 

(151)  28/10/2016 

(181)  29/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/437   

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Alle, DK-

2880 Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Publikime të shtypura, duke përfshirë materialet udhëzuese dhe mësimore   

36   Sponsorizime financiare 

41   Shërbime arsimore, aranzhimi dhe drejtimi i konferencave, kongreseve, seminareve 

dhe simpoziumeve   
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(111)  19434 

(151)  04/11/2016 

(181)  29/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/438  

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

(732)  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)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  19315 

(151)  28/10/2016 

(181)  01/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/440 

(591)  Ngjyrë e kuqe  

(732)  Zvezda–Helios a.d. Radovana 

Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C r. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri   

2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët   

19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; asfalt, katran dhe 

bitum   

 

 

(111)  19317 

(151)  28/10/2016 

(181)  02/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/441   

(732)  Société des Produits Nestlé S.A.          

1800Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 

 
 

( 511 ) 5   Ushqime diete dhe substanca të përshtatura për përdorime mjekësore dhe klinike; 

qumësht i formuluar, ushqim dhe substanca ushqimore për bebe; ushqim dhe substanca 

ushqimore për fëmijë dhe të sëmurë të përshtatura për përdorim mjekësor; ushqim dhe 

substanca ushqimore për nënat shtatzëna dhe ushqyese të përshtatura për përdorim 

mjekësor; shtesa ushqimore dhe dietike; shtesa ushqimore dhe dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; preparate të vitaminës; preparatet minerale ushqimore; proteina shtesë 

dietike   

 

 

 

(111)  19528 

(151)  11/11/2016 

(181)  02/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/444 

(591)  Ngjyrë e portokallt  

(732)  ZİYLAN MAǦAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ           

Merkez Mahallesi, Taşocaǧı Caddesi, No:24, 

K:3, Mahmutbey, Baǧcılar, İstanbul , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat 

nuk janë të përfshirë në klasat tjera; lëkura kafshës, gëzofe; koferë dhe çanta udhëtimi; 

çadra dhe çadra dielli; bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; Të bërit bashkë, 

për dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto 

mateiale, lëkurës së kafshëve, gëzofëve; koferëve dhe çantave të udhëtimit, çadrava, dhe 

çadrave të diellit, bastunëve, kamzhikëve, pajimeve të kuajve dhe shalave, veshjes, 

veshmbathjes, mbulesave të kokës duke ju mundësuar blerësve që ti shikojnë dhe ti blejnë 

këto materiale, këto shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve me pakicë, me shumicë 

outlet, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet katalogëve të porositur 

nëpërmjet postës.     
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(111)  19307 

(151)  28/10/2016 

(181)  02/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/445 

(591)  Ngjyrë e bardhë, ngjyrë hiri, e zezë 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare; puro; cigarilosë; shkrepëse për 

duhanpirës; duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për 

cigare; letër për cigare; shpuzore për duhanpirës   

 

 

 

(111)  19313 

(151)  28/10/2016 

(181)  02/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/446  

(591)  Ngjyrë e portokallt, e zezë   

(732)  ZİYLAN MAǦAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ           

Merkez Mahallesi, Taşocaǧı Caddesi, No:24, 

K:3, Mahmutbey, Baǧcılar, İstanbul , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat 

nuk janë të përfshirë në klasat tjera; lëkura kafshës, gëzofe; koferë dhe çanta udhëtimi; 

çadra dhe çadra dielli; bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; Të bërit bashkë, 

për dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto 

mateiale, lëkurës së kafshëve, gëzofëve; koferëve dhe çantave të udhëtimit, çadrava, dhe 

çadrave të diellit, bastunëve, kamzhikëve, pajimeve të kuajve dhe shalave, veshjes, 

veshmbathjes, mbulesave të kokës duke ju mundësuar blerësve që ti shikojnë dhe ti blejnë 
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këto materiale, këto shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve me pakicë, me shumicë 

outlet, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet katalogëve të porositur 

nëpërmjet postës.     

 

 

(111)  19319 

(151)  28/10/2016 

(181)  02/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/447   

(732)  INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS 

FOUNDATION 1st Floor, 30 Cannon Street, 

London, EC4M 6XH, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  IFRS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9    Publikime elektronike të shkarkueshme përfshi libra, libra mësimi, publikime 

periodike, publikime arsimore, buletin, buletin lajmesh, editorial, abetare, bloge, 

komentare, tekste, kurse studimi, pamflete, artikuj të shkruar, broshura, faqeve me fakte, 

formave, kartela regjistruese, grafik, diagrame, vizatime dhe grafikë; prezantime 

elektronike, skeda imazhesh; materiale digjitale do me thëne CD-rome regjistruese, video 

disqe dhe DVD-i; baza të dhënash dhe bazë të dhënash për kompjuter; të gjitha mallrat e 

lartëpërmendura lidhur me financat dhe standardet e kontabilitetit   

16   Materiale të printuara dhe publikime të printuara përfshi libra, tekste librash, publikime 

periodike, publikime arsimore dhe prezantime, buletine, buletine lajmesh, editoriale, 

abetare, komentare, tekste, kurse studimi, pamflete, artikuj të shkruar, broshura, faqeve me 

fakte, formave, kartelave regjistruese, grafikëve, diagrameve, vizatimeve dhe grafikëve; të 

gjitha mallrat e lartëpërmendura lidhur me financat dhe standardet e kontabilitetit   

41   Furnizim, organizim dhe aranzhim të arsimit, instruksionit, trajnimit, publikimeve të 

printuara, publikimeve elektronike on-line të pashkarkueshme, përkthimeve, kurseve, 

konferencave, workshopeve, kurseve tranjuese për vetë-studim, paneleve të diskutimit, 

forumeve, seminareve, trajnimeve në vend (on-site), arsimim biznesi, ueb faqeve edukative, 

publikimeve arsimore elektronike on-line përfshi buletinat e lajmeve, editorialëve dhe 

blogeve, filmave të incizuar arsimor, video disqeve, video shiritave, DVD-ve dhe CD-ve, 

emitimit arsimor, video prezantimit arsimor të konferencave on-line, paneleve të diskutimit, 

workshopeve, forumeve, kurseve, konferencave, trajnimeve në vend, seminareve dhe 

kurseve studio-vet (self-study) si vegla trajnimi; të gjitha shërbimet e ofruara lidhur me 

formulimin, zhvillimin, vendosjen, harmonizimin, supervizionin, publikimin dhe 

përmirësimin e financave, kontabilitetit dhe standardeve të kontabilitetit dhe parimeve dhe 

promovimit të nevojës për harmonizim të ndërgjegjësimit dhe përmirësimit të financave, 

kontabilitetit dhe standardeve dhe parimeve të kontabilitetit; shërbime lidhur me informatat, 

asistencën, mbikqyrjen dhe konsultave lidhur me shërbimet e lartëpërmendura   

45   Formulim, zhvillim, vendosje, harmonizim, supervizion, publikim dhe përmirësim të 

financave, kontabilitetit dhe standardeve dhe parimeve të kontabilitetit; promovim publik i 

nevojës për harmonizim të ndërgjegjësimit dhe përmirësim të finacave, kontabilitetit dhe 

standardeve dhe parimeve të kontabilitetit.     
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(111)  19320 

(151)  28/10/2016 

(181)  03/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/448 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation                 

300 Park Avenue   New York, New York 

10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate të lëngshme për pastrim.   

 

 

 

(111)  19460 

(151)  10/11/2016 

(181)  04/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/449 

(732)  The Gillette Company LLC One 

Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, 

US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  SWIRL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 8   Makina rroje dhe brisqe për rroje; dispenzuesit, kasetat, mbajtësit, dhe fishekët, 

të gjitha të dizajnuara në mënyrë specifike për dhe që përmbajnë brisqe për rroje; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

 

 

(111)  19321 

(151)  28/10/2016 

(181)  04/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/450   

(732)  CRISTEL Parc d'Activités du Moulin   

 F-25490 FESCHES LE CHATEL, FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

(540)  CRISTEL 
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Xhevdet R. Rama   

 
 

( 511 ) 8   Vegla dhe makina dore; pajisje jo elektrike per ushqim, piruj dhe lugë të cilat 

nuk janë për peshkim dhe përdorim ne mjekësi   

21   pajisje kuzhine dhe tryeze  dhe kontenjer(të cilat nuk janë nga metalet fisnike) 

posaçërisht tava për zierje, fertere, fertere e thellë, enë për ruajtjën e peshkut, enë për 

pregatitjen e vezëve, kulluese me dorashkë dhe bazë,  tava jo elektrike për zierje me presion  

dhe tavë me avull, enë dheu, enë për zierje, kazan i hekurit te shkrirë, friteza jo elektrike, 

makina për kafe jo elektrike, shporta nga çeliku i pa ndryshkëshëm, gjygym çaji jo elektrik, 

kavanozë-bokall për qumësht, enë, mbajtese per enë-tabaka, sherbyes-tabak, shporta për 

buk pjata për buk dhe gjalpë,   mbajtëse letrash për kuzhinë, dërrasa për prerje, garuzhda 

për verë, dorashka lëvizëse përpajisje  kuzhine dhe kontenjere, rafta me shufra  për 

magazinimin  e enëve , kapak; dorashka dhe pajisje tjera për zierje, enë tryeze të cilat nuk 

janë nga metalet fisnike, kontenjerë qelqi  dhe produkte te qelqit  për tryezë, kuzhinë dhe 

shtëpi, enë jo elektrike  dhe kontenjerë për përdorim shtepiak dhe ne kuzhinë.   

 

 

 

(111)  19526 

(151)  11/11/2016 

(181)  05/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/451 

(300)  86/472,832  05/12/2014  US 

(732)  Finca International, Inc.8th Floor 1201   

15th Street NW, 20005 Washington, DC, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  BUILDING TOMORROW 

TOGETHER 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Shërbime bamirëse, që do të thotë kordinimi i prokurimit dhe shpërndarjes së 

artikujve bujqësorë dhe shtëpiake për të përmirësuar jetën e njerëzve në vendet e varfëra   

36   Shërbime bamirëse, që do të thotë, ofrimi i shërbimeve financiare dhe asistencës për 

individë dhe biznese në nevojë në vende të varfëra në formë të mikro-kredive, shërbime 

bankare dhe ofrimi i qasjes në sigurim personal dhe biznesor, dhe ofrimi i artikujve 

bujqësor dhe shtëpiak për të përmirësuar jetën e njerëzve në vendet e varfëra; Shërbimet e 

mbledhjes së fondeve bamirëse, që do të thotë, mbledhja e të hollave për të ofruar shërbime 

financiare dhe asistencë financiare për individë dhe biznese në nevojë në vende të varfëra, 

dhe për të ofruar artikuj bujqësorë dhe shtëpiakë për të përmirësuar jetën e njerëzve në 

vende të varfëra; Krijimi dhe administrimi i programeve bamirëse monetare për të ofruar 

mbështetje për gjenerimin e të ardhurave dhe mikro kredi që të përfitojnë njerëzit dhe 

bizneset në vendet e varfëra; Shërbime financiare, që do të thotë, ofrimi i mikro-kredive, 

shërbime bankare për individët dhe bizneset në nevojë në vendet e varfëra; Ofirmi i qasjes 

në sigurim personal dhe biznesor për individët dhe bizneset në nevojë në vendet e varfëra   
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(111)  19524 

(151)  11/11/2016 

(181)  05/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/453 

(526 ) E gjelbërt e mbyllët, e gjelbërt e qelë,  

e bardhë, e kafët e qelë, e kafët e mbyllët   

(732)  FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 

S.R.L.Via Broletto, 3520121  MILANO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Pije alkoolike përveç birrave.   

 

 

 

(111)  19523 

(151)  11/11/2016 

(181)  05/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/454 

(526 )  E kaltërt e mbyllët, e kaltërt e qelë, e 

bardhë, e kafët e qelë, e kafët e mbyllur, e 

kuqe , e verdhë  

(732)  FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 

S.R.L.Via Broletto, 3520121  MILANO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Pije alkoolike perveç birrave.   

 

 

(111)  19530 

(151)  11/11/2016 

(181)  05/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/455 

(526 ) Portokalli e qelë, portokalli e mbyllët, 

e zezë, e bardhë, e kaltert e mbyllët, e kaltërt 

(540)   
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e qelë,  e kuqe, e kafët  

(732)  FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 

S.R.L.Via Broletto, 3520121  MILANO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Pije alkoolike perveç birrave.   

 

 

 

(111)  19433 

(151)  04/11/2016 

(181)  05/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/456 

(526 ) E kuqe e mbyllët, e kuqe e qelë, e 

bardhë, e kafet e mbyllët , e kafet e qelë,  e 

verdhë, e zezë  

(732)  FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 

S.R.L.Via Broletto, 3520121  MILANO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Pije alkoolike perveç birrave.   

 

 

 

(111)  19397 

(151)  03/11/2016 

(181)  08/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/458 

(526 ) E bardhë,  kaltër e mbyllet, kaltër e 

lehtë,  gjelbër, e zezë  

(732)  Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n.41000 Skenderaj, KS 

(540) 
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(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"            

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; 

djathë; djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, 

bollice, dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në 

formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose 

që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera.    

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 
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qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.   

 

 

 

(111)  19396 

(151)  03/11/2016 

(181)  08/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/459 

(526 ) E bardhë,  kaltër e mbyllet, kaltër e 

lehtë,  gjelbër, e kuqe  

(732)  Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n.41000 Skenderaj, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; 

djathë; djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, 

bollice, dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në 

formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose 

që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 
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shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   

 

 

 

(111)  19398 

(151)  03/11/2016 

(181)  08/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/460 

(526 ) E bardhë,  kaltër e mbyllet, kaltër e 

lehtë,  gjelbër, e kuqe  

(732)  Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n.41000 Skenderaj, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; 

djathë; djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, 

bollice, dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në 

formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose 
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që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera.   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   

 

 

(111)  19521 

(151)  11/11/2016 

(181)  08/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/461 

(540)   
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(526 ) E bardhë,  kaltër e mbyllet, kaltër e 

lehtë,  gjelbër, e kuqe   

(732)  Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n.41000 Skenderaj, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; 

djathë; djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, 

bollice, dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në 

formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose 

që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 
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karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   

 

 

 

(111)  19518 

(151)  11/11/2016 

(181)  08/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/462   

(732)  Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n.41000 Skenderaj, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  DARDAN 

 
 

 

 
 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës   

5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat   

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 
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shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera   

32   uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   
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(540)  VIDAS 

 
 

 

 
 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës   

5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat   

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera   

32   uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 
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frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   

 

 

(111)  19406 

(151)  04/11/2016 

(181)  08/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/464 

(526 ) E bardhë,  kaltër e mbyllet, kaltër e 

lehtë,  gjelbër  
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(540)   

 
 

 

 
 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

378 

 

 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës   

5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat   

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera   

32   Uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 
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reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   
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(540)  Drena 

 
 

 

 
 

 

( 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    

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

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

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë   

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

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

losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

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

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 
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prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

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

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

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

përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, brisqet e rojës   

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

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

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

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

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

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

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

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje    

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

ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit    

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët    

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme ose të veshura 

me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët (stolit), gurët e çmueshëm; 

instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës)    

15   Instrumentet muzikore    

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

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

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

blloqet tipografike    

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

produktet e punuera nga këto materiale dhe që  nuk janë të përfshira në klasat tjera; lëndët 

plastike në formë të shtrydhur për përdorim në fabrikim; materialet për ambalazhim, 

mbushje dhe izolim; gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëkurat e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat    

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

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

metalike   

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

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

të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre 

materialeve, ose prej plastike    

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 
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fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera    

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit    

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e    

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave    

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e rrobave, shtizat dhe 

gjilpërat; lulet artificiale    

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin 

e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)    

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

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve    

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim    

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për ftohje   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta    

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese    

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)    

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione    

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e  

patundshmërisë    

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi    

38   Telekomunikacione    

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi    

40   Trajtimi i materialeve    

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

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

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

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë    

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

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

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë    

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

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve   
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(111)  19516 

(151)  11/11/2016 

(181)  09/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/466 

(732)  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)  HENTAKRA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  19709 

(151)  25/11/2016 

(181)  24/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/545  

(732)  GIULIANI S.P.A. VIA PALAGI 2 – 

I-20129 MILANO, IT 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  TRICOVEL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Produkte për kujdesin e flokut për përdorim të jashtëm; preparate për pastrimin e 

flokut   

5   Integrator dietik te pasur me vitamina/minerale, produkte për kujdesin e lëkurës dhe 

pjesëve te lëkures (përkatësisht  ngrihja e flokut dhe thonjëve) për përdorim ne mjekësi   

 

 

 

(111)  19708 

(151)  25/11/2016 

(181)  24/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/546 

(300)  302015008858.7  08/01/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstraße 3574172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Preparatet e drithërave për konsum njerëzor, në veçanti muesli ( përzierje e         

                 drithërave), drithëra, thekon tërshëre dhe thekore tjera të drithërave 
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(111)  19707 

(151)  25/11/2016 

(181)  24/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/547 

(591)  e verdhe dhe e portokollate   

(732)  Beach Majors GmbH,         

Linsengasse 57, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee, AT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; statujat, statujëza dhe figurina [statujëza] 

prej metali të çmuar; kuti për stoli prej metali të çmuar; simbolet prej metaleve të çmuara; 

mbajtëse çelësash [xhingla ose xhep sahati]; veprat e artit prej metali të çmuar; stolitë 

[bizhuteri], në veçanti zinxhirët, vathë, unaza, rrathë dhe qafore prej metali të çmuar; gurë 

të çmuar dhe gurë gjysmë të çmuar; diamante dhe rubinësh; perlat [bizhuteri]; bizhuteri me 

gurë të cmuar artificial [kostum bizhuteri]; manshetë; karficë kravatash; monedha; 

instrumentet kronometrike; orë; sahat; kronometër; orë dore dhe shiritë për orë; kuti për 

orë; kuti për sahatë; kuti për bërjen e orëve – dhe sahateve; kuti për bizhuteri [kuti].  

 41   Arsimi; mësimdhënia; shkollimi; akademitë [arsim]; parqet rekreative dhe dëfruese; 

ofrimin e trajnimit, duke përfshirë trajnimin praktik [demonstrim]; argëtim; prezantimet në 

kinema; shërbimet e klubit [zbavitëse ose arsimore]; shërbimet artistike; informacione 

artistike; prezantimi i shfaqjeve të gjalla; sallë për muzikë; shërbimet e orkestrës; argëtim 

përmes radios, muzikës, kinemasë dhe televizioni; cirkut; aktivitetet sportive dhe kulturore; 

drejtimi i garave dhe ekipeve sportive (qendrat sportive), në veçanti në sektorin e 

motorsportit; organizimi dhe vënia në skenë e garave sportive; shërbimet e klubeve të natës 

dhe diskotekës; organizimi i panaireve dhe ekspozitave për qëllime kulturore, sportive apo 

qëllime edukative; dhënia me qira e videokasetave dhe kasetave, CD-ROM dhe DVD, 

kinema-filmave dhe filmave; dhënia me qira e projektuesve dhe paisjeve për filma; dhënia 

me qira e objekteve të kinemasë dhe teatrovo filmike; sigurimi i objekteve të muzeut; 

dhënia me qira e kompleteve të radios dhe televizionit; dhënia me qira e regjistruesive të 

video-kasetave; dhënia me qira e pajisjeve audio; dhënia me qira e kamerave; dhënia me 

qira e aparateve të ndriçimit për grupe teatrale apo studiot televizive; dhënia me qira e 

pamjeve të shfaqjeve apo skenave; dhënia me qira e video kamerave; shërbimet e shkrimit 

të skenarëve; dhënia me qira e lodrave; dhënia me qira e regjistrimeve të zërit; shërbimet e 

prodhimit të filmit, prodhimit i filmave ne video kasetë dhe prodhimin e filmave 

kinematografike, përveç filmave reklamues; regjistrimi në kasetë; shërbimet e redaktimit të 

filmave dhe mikrofilmimi; shërbimet e fotografimit digjital; shërbimet librave mobile (ne 
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levizje); publikimi i librave, teksteve (përveç teksteve publicitare), libra elektronike dhe 

revista on-line; botimi desktop elektronik; ofrimi i publikimeve elektronike on-line, jo që 

shkarkohen; shërbimet e raportimit të lajmeve; raportimi fotografik; prodhimi i programeve 

dhe shfaqjeve në radio dhe televizion, jo për qëllime reklamimi; shërbimet e kampingut 

sportiv; publikimi dhe shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; shërbimet e lojrave të 

ofruara on-line nga një rrjet kompjuterik; ofrimin e shërbimeve karaoke; shërbimet e 

kompozimit të muzikës dhe prodhimin e muzikës; shërbimet e ekspozimit, përveç për 

qëllime reklamimi; trajnimi i kafshëve; shërbimet e klubeve shëndetësore [palestër shëndeti 

dhe fitnesi]; shërbimet e bibliotekës; operimi i llotaritve; shërbimet e interpretit të gjuhës 

(përkthimit); rregullimin dhe mbajtjen e seminareve, konferencave, simpoziumeve, 

workshopeve, kongreseve, konkurseve dhe koncerteve; informim rekreativ; planifikimin e 

ndejave [argëtim]; dublim; kumar; fotografim; radio argëtim; shërbimet e studiove të 

regjistrimit për televizionin (përveç programeve radiofonike dhe televizive); dhënia me qira 

e terrene sportive dhe objekteve të stadiumit; titrimi   

 

 

(111)  19706 

(151)  25/11/2016 

(181)  25/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/549 

(732)  GIULIANI S.P.A via Pelagio Palagi, 

2, 20129 Milano, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

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

 
 

(540)  MONODERMODOSE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Vitamina kozmetike dhe substanca në përgaditje të lëngëta për aplikim topkal   

5   Vitamina farmakologjike dhe substanca në përgaditje famaceutike të lëngshme për 

aplikim topkal.   

21   Kontejnerë kryesorë për përgaditjet e lëngëta për përdorim dermatologjik.    

 

 

(111)  19705 

(151)  25/11/2016 

(181)  25/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/550 

(732)  GIULIANI S.P.Avia Pelagio Palagi, 2, 

20129 Milano, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  MONODERMA' 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Artikuj kozmetikë, përfshirë pomadë, kremëra, xhel   

5   Produkte farmaceutike   
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(111)  19532 

(151)  11/11/2016 

(181)  25/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/551 

(300)  013625348  08/01/2015  OH 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Preparatet e drithërave për konsum njerëzor, në veçanti muesli ( përzierje e         

                 drithërave), drithëra, thekon tërshëre dhe thekore tjera të drithërave. 

   

 

 

(111)  19533 

(151)  11/11/2016 

(181)  25/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/552 

(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD. P. O. BOX : (309), Ugland House, 

Grand Cayman KY1-1104, Cayman , IS 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Marketing; Menaxhim biznesi; Reklamim; Asistencë komerciale ose industriale 

të menaxhimit; Demonstrimi i mallrave; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (organizim i-) 

për qëllime komerciale ose reklamuese; Modelimim për qëllime reklamauese ose 

promovim të shitjeje; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Shërbime të prokurimit për të tjerët (duke i blerë ato mallra dhe shërbime për bisnese të 

tjerëve); Promovim të shitjes (për të tjerët); Këshillime për konsumatorët (informata 

komerciale dhe-) [duqan për këshillim të konsumatorëve]; Media komunikimi (prezantim i 

mallrave në-) për qëllime të shitjes me pakicë; Agjenci eksport-importi; Shërbime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë për ushqime dhe mallra për konsum; Shërbime të shitjes furnizim të 

produkteve, veçanërisht ushqimit dhe mallrave për konsum.   
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(111)  19627 

(151)  16/11/2016 

(181)  29/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/568 

(732)  CLAUDEL ROUSTANG GALAC          

33 Avenue du Maine- Tour Maine 

Montparnasse, 75015 Paris , FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  LACTOVO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 31   Ushqimet e kafshëve   

 

 

(111)  19637 

(151)  16/11/2016 

(181)  29/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/569 

(526 ) E kuqe, e zezë, e bardhë  

(732)  CLAUDEL ROUSTANG GALAC          

33 Avenue du Maine- Tour Maine 

Montparnasse, 75015 Paris, FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 31   Ushqimet e kafshëve   

 

 

(111)  19537 

(151)  11/11/2016 

(181)  29/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/570 

(300)  CTM014110928  22/05/2015  OH 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited          

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   preparate jo medicinal toaleti; preparate kozmetike dhe preparate për zbukurim; 

krema hidratuese ,  losione, shkuma dhe gjele; piling; preparate për pastrimin e lëkures; 

preparate për zbardhimin  të gjitha për përdorim përsonal; preparate për depilim; dyll për 

depilim; preparate për pengimin e rritjes se serishme te qimëve; preparate, duke përfshirë 
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kremat, gjel dhe shkumë për përdorim para , përgjat dhe pas  rrojes ose heqjës se qimëve; 

facoleta për depilim; facoleta te lagura-impregnuara dhe jastek te vegjel per kujdesin e 

lëkures.   

 

 

(111)  19644 

(151)  16/11/2016 

(181)  29/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/571 

(732)  ASOS plc Second Floor, Greater 

London House, Hampstead Road 

London NW1 7FB, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ASOS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Përgatitje për zbardhim dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunë; artikuj parfumerie, vajra esencialë, 

artikuj kozmetikë, locionë  për flok; pasta dhëmbësh; ngjitësa për qëllime kozmetike; 

parfum (eau de parfum); formë e holluar parfumi (eau de toilette); kolonjë; aroma dhe 

produkte aromatikë për përdorim personal; vajra për mazazh; përgatitje kozmetike për 

kujdes të lëkurës; balsam për lëkurë; produkte kozmetikë për kujdes të lëkurës; përgatitje 

për kujdes të lëkurës; regjës për qëllime kozmetike; përgatitje për vaskë dhe dush; xhel për 

dush; xhelra për vaskë dhe flluskëzues për vaskë; locione të parfumuara për trup, kremëra 

dhe gjalpra; krem të parfumosur për njomje lëkure; njomësa; locion për trup, kremra dhe 

gjalpra; locion për bebe; vaj për bebe; kremra dhe xhelra për trajtimin e shenjave të 

tërheqjes; kremra për njomje; sapunë të parfumosur për lëkurë; vaj trupi; locionë për 

pastrim; kozmetikë (make-up) për fytyrë, buzë dhe faqe; pudër faqeje; xixëllim për faqe; 

xixëllima për qëllime kozmetike; të kuq buzësh, shkëlqyes për buzë, balsam pa ilaç për 

buzë, lapsa buze; lapsa të parfumosur për shkëlqim si valëzim; shirita depilimi; rimel, lapsa 

për sy, bojë për vetulla, makiazh për sy (make-up), vizuesa për sy, furça vizuese për sy, 

kremra sysh, xhelra për sy, shkëlqyes për sy, balsamë për sy; bojra për vetull; produkte 

kozmetike për vetull; lapsa për vetull; vetulla artificiale; qerpik artificial; produkt kozmetik 

për theksim; maska; pastruesa; tonera; qartësuesa; shtresëzuesa; makiazh bazë; produkt për 

skuqje; kutira pudre; heqës makiazhi; qese aromatizuese; aromatozies për dhomë; përgatitje 

për kujdes bukurie; produkte për kujdes bukurie; kremra bukurie; tonikë bukurie për 

aplikim në trup; tonikë bukurie për aplikim në fytyrë; takëme makjazhi; përgatitje bukurie 

pa ilaç; produkte bukurie për kujdes të lëkurës pa ilaç; produkte për kujdes të lëkurës për 

përdorim personal, domethënë, njomësa për faqe, sy, dhe buzë; kremra për faqe dhe lëkurë; 

locionë dhe serume; trajtime kundër plakjes; produkt kozmetik në ngjyrë lëkure për krijim 

të shtresës bazë për makjazh; produkte kujdesi për flok, shampoo, kondicionuesa për flok, 

lëndë për ruajtjen e formës së flokut, kremra për modelim floku, xhel floku dhe spraj floku; 

shampo të thata; të gjitha në një për banjë dhe larje floku; larës goje; përgatitje për kujdes të 

thoit, shkëlqyes thoji, forcuesa thoji dhe heqës të shkëlqimit të thojit; thonj artificial; pastë 

rroje, xhel për rroje, takëme për rroje, përgatitje për pas rroje, locion për pas rroje; lustër 

për këpucë; përgatitje për depilim; deodorant personal; antidjersë; lule të thara dhe erëza; 
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përgatitje për kujdes të thojit; vernik për thonj dhe heqës të tyre; përgatitje për nxirje nga 

dielli; mbrojtës lëkure nga rrezet ultravjollcë; vajra, locione, kremra dhe xhelra për mbrojtje 

nga dielli; vajra, locionë, kremra dhe xhelra për pas banjo dielli; përgatitje kozmetike për 

nxirje nga dielli; përgatitje për nxirrje artificiale nga dielli; locionë për nxirje nga dielli, 

xhelra për nxierje nga dielli, vajra për nxierje nga dielli; pudër talk; terpenë [vajra 

esencialë]; shami letre të nginjura me locionë kozmetikë; ujë tualeti; artikuj tualeti; kopjime 

(zbukurime -) për qëllime kozmetike; përgatitje për heqje verniku; përgatitje për larje; 

përgatitje për flok dhe për kujdes të lëkurës (pa ilaç); artikuj tualeti për bebe dhe fëmijë (pa 

ilaç); pastë dhëmbësh dhe xhel për dhëmbë; kremra, xhelra dhe pasta për zbardhim 

dhëmbësh; përgatitje për zbardhim dhëmbësh; vazelinë (për qëllime kozmetike); fshirëse 

dhe peshqirë të parangopur me lëndë pastruese dhe/ose locionë kozmetikë; fshirëse dhe 

peshqirë të parangopur për qëllime higjenike (përdorim personal); pastruesa veshës prej 

pambuku; mbushje pambuku; sapunë me ilaç; shampo me ilaç; kondicionues floku me ilaç; 

fshirëse për fëmijë; bojra për kozmetikë; asnjë prej mallrave të sipërpërmendur në lidhje me 

çiklizmin dhe pajisje shtesë dhe pajime për çiklist.   

9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografike, kinematografikë, 

optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetikë të dhënash, disqe për 

regjistrim; kompakt disqe, DVD dhe mjete të tjera komunikimi dixhitale për regjistrim; 

regjistrues të parasë kesh, makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash, kompjutera; 

programe kompjuterikë; aparatura për fikje zjarri; ora [pajisje për regjistrim të kohës]; ora 

që masin kohën e harxhuar në një punë [pajisje për regjistrim të kohës]; botime elektronike; 

botime të shkarkueshme; aplikacione për telefona inteligjent dhe tabletë; syze inteligjente; 

kufje të vogla inteligjente; zinxhir për gjyslykë dhe syze dielli; syze dielli me xhama dysh 

të kapur nga sipër; skeletë për gjyslykë dhe syze dielli; rripa për mbajtje syze dielli; 

instrumenta për matje kohe, syze dielli; syze dielli; gjyslykë; mbrojtëse për sy; kuti për 

syze, zinxhirë dhe skeletë për syze; strehë kaskete e tejdukshme për mbrojtje të syve nga 

shkëlqimi; lente; pajisje elektrike për stilim floku; hekura elektrik për bërje kaçurrela; 

hekura elektrik për drejtim floku; aparatura elektrike për përdredhje, drejtim dhe stilim 

floku; program kompjuterik i shkarkueshëm; program kompjuterik për mbledhjen, 

redaktimin, organizimin, modifikimin, transmetimin, ruajtjen dhe përdorimin e përbashkët 

të të dhënave dhe informacionit; programe kompjuterikë për të bërë të mundur ngarkimin, 

shkarkimin, qasjen, postimin, paraqitjen, etiketimin, blogjimin, transferim të vazhdueshëm 

të dhënash nga Interneti, lidhjen, përdorimin e përbashkët ose përndryshe sigurimin e 

mjeteve të komunikimit elektronik ose informacionit nëpërmjet kompjuterit dhe rrjeteve të 

komunikimit; program kompjuterik për riprodhimin, përpunimin, dhe transferimin 

nëpërmjet Internetit e të dhënave audio, video dhe përmbajtjes së multimedias; program 

kompjuterik për kontrollin e operimit të pajisjeve audio dhe video dhe për kqyrjen, 

kërkimin dhe/ose ekzekutimin e audios, videos, televisionit, filmave, fotografive dhe 

imazheve të tjera dixhitale, dhe përmbajtjes tjetër të multimedias; program kompjuterik për 

komunikim; program kompjuterike për aplikim; aplikime të programit kompjuterik; 

program kompjuterik interaktiv; posta elektronike dhe program kompjuterik për shkëmbim 

mesazhes; pajisje periferike kompjuterike; aparatura dhe instrumenta dixhitalë; pajisje 

elektronike dixhitale për regjistrim, organizim, transmetim, marrje, manipulim, ekzekutim 
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dhe kqyrje, skedarësh teksti, të dhënash, imazhi, audio dhe video; programe kompjuterikë 

për qasje, shikim kalimthi dhe kërkim të bazave të të dhënave në rrjet dhe Internet; botime 

elektronike (të shkarkueshme); pajisje elektronike dixhitale të lëvizëshme për dërgim dhe 

marrje thirrjesh telefonike, mesazhesh SMS dhe MMS, mesazhesh në çast, faksesh, poste 

elektronike, dhe të dhënash të tjera dixhitale; pajisje elektronike dixhitale dore për dërgim 

dhe marrje të thirrjeve telefonike, mesazhesh SMS dhe MMS, mesazhesh  në çast, faksesh, 

poste elektronike dhe të dhënash të tjera dixhitale; aparatura telekomunikacioni të 

lëvizëshme; botime elektronike të shkarkueshme (të shkarkueshme); aparatura që 

mundësojnë radio-komunikim duke i takuar apo qëndruar shumë pranë njëra-tjetrës 

(aparatura NFC); këllëfë për telefona celularë; mbajtës telefonash celularë; kufje; program 

kompjuterik aplikacioni; DVD; CD; aparate MP3; aparate fotografikë; aparate magnetikë 

për ruajtje të dhënash; aparate satelitorë; aparate televizivë; aparatura video; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur; asnjë prej mallrave të sipërpërmendur në 

lidhje me çiklizmin dhe pajisje shtesë dhe pajime për çiklist.   

18   Lëkurë dhe imitime lëkure, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; Lëkura kafshësh, gëzofë; Sëndukë dhe çanta për udhëtim; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; valixhe, çanta, kuleta dhe mbartës të tjerë; çanta për rroba; çanta 

për shkollë; çanta për çadra; çanta të bëra prej imitacion lëkure; çanta të bëra prej lëkure; 

çanta plazhi; çanta me rripa dhe çanta për bel; çanta prej cope; çantë librash; çantat e 

Bostonit; çantë në formë cilindrike; çantë për fotografë në rolin e dhomës së errët 

fotografike; çanta dore për femra; çanta për artikuj kozmetikë; çanta doku; valixhe 

dokumentash; çanta bagazhi; çanta lëkurë për psonisje; çanta për artikuj makjazhi; çanta 

udhëtimi për artikuj personal të mjaftueshëm për një natë; çanta për artikuj rroje të shitura 

bosh; çanta për krah; çanta krahu prej cohe të pastrukturuara; çanta të vogla për burra; çanta 

për kostum; valixhe; çanta psonisje prej tekstili; çanta për tualet; çanta të mëdha me dy 

bishta për mbajtje një sër artikujsh; çanta prej lëkure për udhëtim; sëndukë [bagazh]; çanta 

për veshje; çanta për gra për evenimente; kuleta për karta; kuletë për çelësa; portofol xhepi; 

kuleta për t’u ngjitur në rripa; çanta dore; kuleta për monedha; çanta dore për artikuj 

kozmetikë; çanta dore për evenimente; çanta dore kaluar mbi kyç; çanta piloti; çanta me 

rrota; çantë shpine; çanta biznesi; çantë bllok me kalendar me laps për organizim ngjarjesh; 

çanta me takëme për larje; qese prej letre për placka të psonisura; valixhe për udhëtim; 

bagazhe; çanta udhëtimi me dorezë dhe rrip për shpatull; baule; valixhe të vogla për 

udhëtim; çanta të papërshkueshme nga uji për sende të higjenës personale; qese të mëdha 

prej letre ose plastike për mallrat e psonisura; çanta shpine; çanta për bel; çanta për raste; 

çanta për libra dhe dokumenta; valixhe e vogël lëkure për dokumenta; çanta për vegla 

muzikore; çanta të vogla me rrip krahu për libra ose veshje; çanta për artikujt e bukurisë së 

trupit; mbartësa për kostume, këmisha dhe fustane; çanta për kravata; çanta dhe mbajtëse 

kartash krediti; portofolë; kuleta; çanta; çanta dore prej lëkure; çanta të vogla shpine për 

eskursionist; kuti për mbajte kapele; çanta të vogla dore udhëtimi; çanta çelësash; lidhëse 

lëkure; çanta me rrota për psonisje; çanta për udhëtim; çanta për artikujt e makjazhit; çanta 

për karta; veshje për kafshët shtëpiake; rroba për kafshë; rripa; pajime të kalit, qafore, 

drejtuese dhe gojëza; artikuj të bërë nga fibra sintetikë për të ngjarë si nga gëzofi; rripa ore 

prej lëkure; byzylyk prej lëkure; kuti prezantimi prej lëkure; artikuj argjendarie prej lëkure; 

varëse qafe prej lëkure;  çanta për artikuj argjendarie prej lëkure; kuti ore prej lëkure; kuti 

sahati prej lëkure; distiktivë prej lëkure; varëse çelësash prej lëkure; kuti për artikuj 

argjendarie prej lëkure; këllëfë gjyslykësh dhe syzesh dielli prej lëkurë; unaza prej lëkure; 
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vath prej lëkure; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur; asnjë prej 

mallrave të sipërpërmendur në lidhje me çiklizmin dhe pajisje shtesë dhe pajime për çiklist   

25   Veshje, këpucë/sandale, kapele, veshje për burra, veshje për gra, veshje për fëmijë, 

shamija koke ose qafe, veshje plazhi, këpucë plazhi, rripa, rripa me vend të padukshëm për 

para, grykashka (jo prej letre), artikuj veshje për gra që mbulojnë trupin nga qafa në bel, 

këpucë me qafa, shoshone, këpucë lëkure, këpucë kamoshi, këpucë/sandale lëkure, sutjena, 

jelekë grash, kapele, bereta, shalla, kapuçë për dush, pallto, jaka, korse, mansheta, jaka të 

ndashme, fustane, mbrojtëse gëzofi për vesh, këllëfë gëzofi për mbajtje ngrohtë të 

këmbëve, pajisje për mos-rrëshqitje për këpucë/sandale, maja për këpucë/sandale, taka për 

këpucë/sandale, artikuj prej fibre sintetike që ngjajnë si nga gëzofi, doreza, rrobdëshambra, 

këpucë me qafa që arrijnë deri në mes të lartësisë së gjurit, kapele, kapele letre, rripa koke, 

taka, kapuçë, çorape, tabanë të brendshëm, xhaketa, fanellë e thurur me mëngë të gjata, 

veshje për gra pa mëngë dhe jakë, veshje të thurura, këpucë me qafa me lidhësa, pajë të 

fëmijës së porsalindur, veshje ose imitime prej lëkure, veshje lëkure, streçe, veshje të 

thurura tubular nga nyja e këmbës deri në gju; veshje të brendshme të gatshme, vello, 

maska për gjum, dorashka me veçim vetëm të gishtit të madh, këllëfë gëzofi për duar, 

kravata, veshje për ambient të jashtëm, pardesy, brekë, veshje prej letre, gëzof me kapuç, 

kustume loje për gra dhe fëmijë, kapela me streh, pelerina, peliçe, veshje e hollë poshtë 

fustanit ose fundit, shami zbukurimi për xhaketë/këmishë, xhepa për veshje, ponço, 

pulovra, pizhama, veshje të gatshme, rrobë banjo, sandale, veshje grash të Azisë së Jugut 

(sari), sarongë, shallra, sargi, mbrojtëse veshje nga djersa, pjesë të përparme të ekspozuara 

të këmishave, këmisha, këpucë, këmisha me mangë të shkurtra, funde, pantofla, këmisha të 

brendshme grash, çorape, tabanë për këpucë/sandale, aski  çorapesh grash, çorape grash, 

kostum, kostum noti, triko, bluza në formë T-je, geta, togë (të romakëve), kapele cilindrike, 

tirantë për pantollona, pantollona, brekë të gjata meshkujsh për t’u larë, çallma, mbathje, të 

brendshme, uniforma, pjesë të sipërme për këpucë/sandale, perçe,  jelekë poshtë xhakete / 

jelekë, veshje për fëmijë një-pjesëshe për gjum, veshje një-pjesëshe që nuk mbulon këmbë 

dhe krah, bluza, xhupa me kapuç, mbrojtëse bërryli/gjuri, veshje tradicionale, kostume 

tradicionale të zbukuruara, veshje dekolte, pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendur; asnjë prej mallrave të sipërpërmendur në lidhje me çiklizmin dhe pajisje 

shtesë dhe pajime për çiklist.   

 

 

(111)  19645 

(151)  16/11/2016 

(181)  29/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/573 

(732)  CONFORAMA ITALIA S.p.A.          

Viale Alcide de Gasperi, 2, 20151 

MILAN,IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  EMMEZETA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 8   Vegla dhe instrumente dore (që operojnë me dorë); enë për ngrënie (thikë, 

pirunjë dhe lugë); armë anësore; brisqe   

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 
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edukuese; aparate për incizimin, transmisionin ose perpunimin e zërit ose fotografive; 

mbajtës I të dhënave magnetike, disqe inqizuese; makina dhe mekanizma qe përdoren për 

shitjen automatike per aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues I të hollave; 

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

e zjarrit   

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare   

12   Automjetet; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë.   

16   Letra, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, të cilat nuk janë të përfshira në 

klasët e tjera; materiale te shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; materiale për 

zyre; ngjitës për zyre ose qëllime shtëpiake; materile për artistë; brusha për pikturim; 

makina shkrimi dhe paisje tjera për zyre (përveq mobiljeve); materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie (përveq aparateve); materialet plastike për paketim (jo të përfshira në klasët 

tjera); shtypës për printer; klishe.     

20   Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; produkte (jo të përfshira në klasët tjera) nga 

druri, tapa, kallam, thupra, xunkthi, briri, kocka, fildish, kocka balenash, guaca, qelibar, 

perla, minerale të bardha dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose nga plastika   

21   Enë amvisërie ose kuzhine si dhe kontejnerë (jo nga metalet e cmuara apo te flakura ne 

to); krehër dhe sfungjerë; brusha (përvec brushave për pikturim); materiale për krijimin e 

brushave; artikujt për qellime pastrimi; lesh qeliku; qelq I papërpunuar ose gjysmë I 

përpunuar (përveq qelqeve arkitekturore); artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat 

nuk janë të përfshira në klasët tjera   

24   Tekstil dhe mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; mbulesa 

për krevat dhe tavoline   

27   Tepih, velenxë, qilima dhe mbulesa; linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapeta (jo nga tekstili).     

28   Lojërat dhe artikuj lodrash; artikuj për gjimnastikë dhe sport, të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët tjera; zbukurime për bredh   

35   Shërbimet e reklamimit; menaxhimit të bizneseve; administrimit të bizneseve; punëve 

të zyrës; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë të këtyre produkteve: vegla dhe 

instrumente dore (që operojnë me dorë); enë për ngrënie (thikë, pirunjë dhe lugë); armë 

anësore; brisqe; aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate për incizimin, transmisionin ose perpunimin e zërit ose 

fotografive; mbajtës I të dhënave magnetike, disqe inqizuese; makina dhe mekanizma qe 

përdoren për shitjen automatike per aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues I të 

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

shuarjen e zjarrit; aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare; automjetet; aparate për lëvizje në 

tokë, ajër apo ujë; letra, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; materiale te shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale për zyre; ngjitës për zyre ose qëllime shtëpiake; materile për artistë; brusha për 

pikturim; makina shkrimi dhe paisje tjera për zyre (përveq mobiljeve); materiale për 

instruksione dhe mësimdhënie (përveq aparateve); materialet plastike për paketim (jo të 

përfshira në klasët tjera); shtypës për printer; klishe; mobilje, pasqyra, korniza për piktura; 

produkte (jo të përfshira në klasët tjera) nga druri, tapa, kallam, thupra, xunkthi, briri, 
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kocka, fildish,  kocka balenash, guaca, qelibar, perla, minerale të bardha dhe zëvendësues 

për të gjitha këto materiale, ose nga plastika; enë amvisërie ose kuzhine si dhe kontejnerë 

(jo nga metalet e cmuara apo te flakura ne to); krehër dhe sfungjerë; brusha (përvec 

brushave për pikturim); materiale për krijimin e brushave; artikujt për qellime pastrimi; lesh 

qeliku; qelq I papërpunuar ose gjysmë I përpunuar (përveq qelqeve arkitekturore); artikuj 

nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; tekstil dhe 

mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; mbulesa për krevat dhe 

tavoline; tepih, velenxë, qilima dhe mbulesa; linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapeta (jo nga tekstili); lojërat dhe artikuj lodrash; artikuj për gjimnastikë dhe 

sport, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; zbukurime për bredh.   

 

 

(111)  19557 

(151)  15/11/2016 

(181)  30/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/574 

(732)  Astellas Pharma Inc.5-1, Nihonbashi-

Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411, 

JP 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   preparate farmaceutike për shërimin e kancerit.    

 

 

 

(111)  19646 

(151)  17/11/2016 

(181)  30/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/575 

(732)  Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-

Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo  103-

8411, JP 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)  XTANDI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   preparate farmaceutike për shërimin e kancerit.    

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

393 

 

 

 

(111)  19563 

(151)  15/11/2016 

(181)  30/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/576 

(732)  E.I.du Pont de Nemours and Company          

Chestnut Run Plaza, 974 Centre 

ad,Wilmington,DE 19805, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

 
 

(540)  EQUATION 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Fungicide   

 

 

(111)  19648 

(151)  17/11/2016 

(181)  30/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/577 

(526 ) e arit PMS 7403 

e kuqe PMS 485, e kaltërt PMS 293,e zezë, e 

bardhë, e gjelbërt standarde  

(732)  Amstel Brouwerij  B.V.Tweede 

Weteringplantsoen  211017 ZD Amsterdam, 

NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33    birra   

 

 

 

(111)  19568 

(151)  15/11/2016 

(181)  30/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/578 

(732)  NEW BALANCE ATHLETICS, INC.         

100 Guest Street, Boston, Massachusetts 

02135, US 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  NEW BALANCE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   veshje, këpucë (mbathje)   
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(111)  19575 

(151)  15/11/2016 

(181)  30/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/579 

(732)  NEW BALANCE ATHLETICS, INC.          

100 Guest Street, Boston, Massachusetts 

02135, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   këpucë (mbathje)   

 

 

 

(111)  19579 

(151)  15/11/2016 

(181)  30/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/580   

(732)  NEW BALANCE ATHLETICS, INC.          

100 Guest Street, Boston, assachusetts 

02135, US 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   veshje, këpucë (mbathje)   

 

 

 

(111)  19583 

(151)  15/11/2016 

(181)  30/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/581 

(300)  302015008975.3  09/01/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CRUZER 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produktet e qumështit; pije të përziera me qumësht, mbizotëruese 

qumështi; desert gjysmë të përgatitur ose të gatshëm për tu ngrënë, të përfshira në këtë 
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klasë; produkte  soje, të përfshira në këtë klasë; produkte kosi prej qumështi, produkte kosi, 

produkte kremi, të gjitha mallrat e lartpërmendura si dhe preparate të përziera, 

mbizotëruese qumështi; desert, kryesisht e përbërë nga qumështi dhe / ose produkte 

qumështi dhe / ose prodhimet e qumështit dhe / ose aromatizuesit dhe / ose përbërës të 

aromatike dhe / ose çokollatë; të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë, 

gjithashtu të ruajtura nëse është e mundur   

30   Kakao; çokollatë e pijshme; pastë dhe ëmbëlsira; çokollatë; produkte me çokollatë; 

ëmbëltore; ëmbëlsirat; përgatitjet e bëra nga drithërat; muesli; desert gjysmë të përgatitur 

ose të gatshëm për tu ngrënë, të përfshira në këtë klasë; desert të gatshëm, domethënë 

puding, krem, bollgur dhe pasta, gjithashtu përmbajnë aromatizues dhe / ose përbërësit 

aromatike dhe / ose çokollatë; akuj ushqimor; akullore ; jogurt të ngrirë (akuj për 

ëmbëlsira); salcë ushqimore; akullore me lëng frutash (akuj për ëmbëlsira); salcat e ëmbla; 

preparatet e salcave të ëmbla; krem për lyerje; të gjitha ushqimet e lartpërmendura të 

përfshira në këtë klasë,  në pluhur, të ruajtura, i ftohtë apo i ngrirë, nëse është e mundur   

 

 

(111)  19650 

(151)  17/11/2016 

(181)  01/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/582 

(732)  ELI LILLY AND COMPANY          

Lilly Corporate Center  Indianapolis, Indiana 

46285, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Humalog Mix 25 Kwikpen 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike me përmbajtje të insulinës lispro për pajisjet me një 

përdorim të vetëm   

 

 

(111)  19596 

(151)  15/11/2016 

(181)  01/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/583 

(300)  PD2015C000090  26/01/2015  IT 

(732)  SPORTUNO S.R.L.VIA ONTELLO, 

80 CAERANO DI SAN MARCO 

(TREVISO), IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   
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( 511 ) 8   Rrip per vegla [mbajtes]; perparese pune (per vegla); vegla dore dhe pajisje (te 

manipulueshme me dore); vegla per prerje; arme brezi; brisqe   

9   Kepuce per mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; rroba per mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; rroba dhe kepuce per mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe 

zjarri; veshje reflektuese per parandalimin e aksidenteve; doreza per mbrojtje nga 

aksidentet; rripat e sigurimit; rripa mbeshtetetes per punetore; mbeshtjellese sigurie brezi, 

pervec atyre pe makina apo per qellime sportive; kapese sigurie (mbrojtje nga renia) per 

punetore; mbrojtese gjuri per punetore; pajisje mbrojtese per perdorim personal kunder 

aksidenteve; pajisjet mbrojtese nga rrezet X, jo per qellime mjekesore; aparatet dhe pajisjet 

per shpetimin (ruajtjen) e jetes; maskat mbrojtese; helmete saldatori; filtera per maska 

respiratore; respiratoret per filtrimin e ajrit; maska respiratore,  pervec atyre  per respiracion 

artificial; size dhe maska per mbrojtje nga pluhuri; pajisje koke; daljet ne rast zjarri;  disqe 

reflektuese per veshje, per parandalim te aksidenteve te trafikut; mbrojtese nga shkendijat; 

mbrojtese fytyre per punetore; pajisje per shikim ne drite te forte; helmeta (kaska) 

mbrojtese per mbrojtje nga aksidentet; rrjete sigurie; lidhese sigurie, pervec atyre per 

makina dhe pajisje sportive; soketa me nxemje eletronike; mbajtese hunde per notues dhe 

zhytes; syze [optike]; syze dielli; size per drite te forte; syze sportive; size noti; kuti per 

syze optike dhe te diellit; xham syzesh per syze optike dhe dielli; skelet syzesh per syze 

optike dhe dielli; zinxhir per syze optike dhe dielli; rria per syze optike dhe dielli; pince-nez 

(model syzesh); kuti per pince-nez;  zinxhir per pince-nez; rripa per pince-nez; vendosese 

shtese per pince-nez; lente korrektuese [optike]; aparatet dhe instrumentet shkencore, 

detare, te vezhgimit, fotografike, kinematografike, optike, te peshimit, matjes, sinjalizimit, 

kontrollit (mbikeqyrjes), per shpetimin e jetes dhe per trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit te elektricitetit; aparatet per 

incizimin, transmetimin ose riprodhimin e zerit dhe te pamjeve; bartesit e te dhenave 

magnetike; disqet per incizim; kompakt disqet, DVD-te dhe media tjera digjitale 

regjistruese; mekanizmat per aparatet qe operojne me futjen e monedhes; makinat 

llogaritese te arkes, makinat llogaritese, pajisjet e perpunimit te te dhenave, kompjuteret; 

programe kompjuterike; aparatet per shuarjen e zjarrit   

10   Fisha veshi per mbrojtje nga zhurma; mbrojtese veshi [pajise per mbrojtje te degjimit]; 

mbrojtese degjimi; pajisje dhe instrumente  kirurgjike, mjekesore, dentale dhe veterinare, 

gjymtyre, sy dhe dhembe artificial(e);  artikuj ortopedik; material per suture   

18   Çanta; çante per vegla e shitur bosh; çanta krahu; çanta dore; çante me hapje sipers; 

çante plazhi; çante elegante; çante shoppingu; çante shoppingu me rrota; complete udhetimi 

[nga lekura]; çante kozmetike e shitur bosh; çante sportive; çante per te gjitha sportet; çante 

per bartjen e kafsheve; çanta  sling per bartjen e foshnjeve; çante per bizhuteri nga tekstili 

(bosh); çante e vogel shpine; çante palestre; çante shpine; paketa sportive; çante shpine per 

bartjen e femijeve te vegjel; çante shkolle; çante shpine per shkolle; kuleta; çante per 

monedha, jo nga metali i cmueshem; çante per celesa; kuti per karta [kuti shenimesh]; 

mbajtese dhe kuti per karta krediti [nga lekura]; kuti nga lekuras; kuti me lekure imituese; 

çante lekure; kuti attaché; kuti mbajtese dokumentash; çante dokumentash; mbajteset e 

emrave per valixhe  [lekura]; kuti nga lekura apo material lekure; valixhe; valixhe lekure; 

çante kostumesh per udhetim; valixhe; çante e madhe per rroba; çanta hip; kuti kozmetike 

te shitura bosh; valixhe per kalimin e nates; mbajtese valixhesh; çante e madhe rrobash; 

çante kepucesh per udhetim; breza per bartjen e foshnjeve; lekure dhe imitime lekure; 
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lekure kafshe, postaci; çanta dhe valixhe udhetimi; cadra shiu dhe dielli; shkop per ecje; 

kamxhik, lidhese dhe pajisje shale   

25   Veshmbathje sportive; kombinime [veshje]; veshje pune; rripa [veshje]; mbathje; 

corape; corape te gjata; rroba banjo; kapele banjo; robdesham; kepuce; kepuce sportive; 

kepuce gjimnastike; kepuce plazhi; kepuce futbolli (amerikan); kepuce futbolli; cizme per 

ski; gjysem cizme; sandale; cizme; shapka; kepuce me taka; thumba per kepuce futbolli; 

sholle e brendshme; sholle per veshje kembesh; shtesa kepucesh per qellime jo ortopedike; 

ngrites kepuces; sholle per veshje kembesh; rroba, koembale, kokore   

 

 

(111)  19652 

(151)  17/11/2016 

(181)  01/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/584 

(732)  Finalim Holding SA17 Rue du XXXI 

Décembre, 1207 Genève, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  PAILLASSE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte te mishit; fruta dhe perime te 

konservuara , ziera dhe thara; ftohëtesira(gjelë), gjemë,komposte; vezë, qumësht dhe 

produkte te qumështit; vaj dhe yndyrë për ngrenje   

30   kafe,çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zavëndësues te kafes; miell dhe produkte 

nga drithërat, buk,  kuleç te embël, embëlsira, bombone; akullore; mjaltë, shurup nga 

melasa; tharem buke, pluhur për fryerje; krip, njelmësira(senf); uthull, lyres( melmesa); 

erëza; akull për ftohje   

35   Publikime dhe reklamim;  menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e zyres.   

 

 

(111)  19655 

(151)  17/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/586  

(591)  Ngjyrë ari, e bardhë, e kaltërt  

(732)  N.T.P. “ GAMA “ Ferizaj          

Maxhistralja Ferizaj, KS 

   

            
 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   makina dhe vegla për përdorim në amvisni   

9   aparate elektrike, thithëse, mikrovalë, telefona mobil, lavatriqe, tharëse rrobash, 

enëlarëse, shporet elektrik, shporet me gas, pllaka elektrike   

11   aparate dhe instrumente për përdorim personal, përdorim në shtëpi dhe guzhinë, 

kodicioner ajri, televizor, aspirator, frigorifer, furra montuese, toster, mixer, ujti, ventilator, 
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ngrohëse uji.   

 

 

(111)  19598 

(151)  15/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/587 

(732)  Christian LOUBOUTIN  1 rue Volney 

75002 PARIS, FRANCE, FR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski nsulting” 

L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 20/8, 

Prishtinë  

 
 

(540)  CHRISTIAN LOUBOUTIN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Kozmetikë; parfume; preparate jo mjeksore të kujdesit të lëkures; sapunë; 

produkte të banjos dhe trupit përkatësisht xhel banje dhe dushi; vajra dhe rruaza; preparate 

kujdesi për thonjtë; llak thonjesh; buzëkuqë   

18   Lëkurë dhe imitime të saj; mallrat të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; valixhe dhe çanta udhëtimi; valixhe udhëtimi; çanta dore; 

kuleta; çanta dore; çanta bartëse; çanta (zafa,qese)prej lëkure; çanta shpine; rripa që kalojnë 

përgjatë shpine prej lekure; valixhe të vogla; kuti prej lëkure ose tabela lëkure; çanta të 

vogla dore, çanta për Pazar   

25   Këpucë   

 

 

 

(111)  19600 

(151)  15/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/588 

(732)  Christian LOUBOUTIN 1 rue Volney 

75002 PARIS, FRANCE, FR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Kozmetikë; parfume; preparate jo mjeksore të kujdesit të lëkures; sapunë; 

produkte të banjos dhe trupit përkatësisht xhel banje dhe dushi; vajra dhe rruaza; preparate 

kujdesi për thonjtë; llak thonjesh; buzëkuqë   

18   Lëkurë dhe imitime të saj; mallrat të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; valixhe dhe çanta udhëtimi; valixhe udhëtimi; çanta dore; 

kuleta; çanta dore; çanta bartëse; çanta (zafa,qese)prej lëkure; çanta shpine; rripa që kalojnë 
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përgjatë shpine prej lekure; valixhe të vogla; kuti prej lëkure ose tabela lëkure; çanta të 

vogla dore, çanta për Pazar   

25   Këpucë   

 

 

(111)  19603 

(151)  15/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/589    

(732)  Christian LOUBOUTIN 1 rue Volney 

75002 PARIS, FRANCE, FR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Kozmetikë; parfume; preparate jo mjeksore të kujdesit të lëkures; sapunë; 

produkte të banjos dhe trupit përkatësisht xhel banje dhe dushi; vajra dhe rruaza; preparate 

kujdesi për thonjtë; llak thonjesh; buzëkuqë   

18   Lëkurë dhe imitime të saj; mallrat të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; valixhe dhe çanta udhëtimi; valixhe udhëtimi; çanta dore; 

kuleta; çanta dore; çanta bartëse; çanta (zafa,qese)prej lëkure; çanta shpine; rripa që kalojnë 

përgjatë shpine prej lekure; valixhe të vogla; kuti prej lëkure ose tabela lëkure; çanta të 

vogla dore, çanta për Pazar   

25   Këpucë   

 

 

(111)  19607 

(151)  15/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/590 

(591)  E kuqe   

(732)  Christian LOUBOUTIN 1 rue Volney 

75002 PARIS, FRANCE, FR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   
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( 511 ) 3   Kozmetikë; parfume; preparate jo mjeksore të kujdesit të lëkures; sapunë; 

produkte të banjos dhe trupit përkatësisht xhel banje dhe dushi; vajra dhe rruaza; preparate 

kujdesi për thonjtë; llak thonjesh; buzëkuqë   

18   Lëkurë dhe imitime të saj; mallrat të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; valixhe dhe çanta udhëtimi; valixhe udhëtimi; çanta dore; 

kuleta; çanta dore; çanta bartëse; çanta (zafa,qese)prej lëkure; çanta shpine; rripa që kalojnë 

përgjatë shpine prej lekure; valixhe të vogla; kuti prej lëkure ose tabela lëkure; çanta të 

vogla dore, çanta për Pazar   

25   Këpucë   

 

 

(111)  19534 

(151)  11/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/591 

(732)  Christian LOUBOUTIN 1 rue Volney 

75002 PARIS, FRANCE, FR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Këpucë   

 

 

(111)  19535 

(151)  11/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/592   

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, Kosova, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SOFRA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat.   

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



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

401 

 

 

 

 

(111)  19609 

(151)  15/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/593 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, Kosova, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MULLIRI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre. 

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat.   

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

 

 

(111)  19612 

(151)  15/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/594   

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, Kosova, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SILLOSI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

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

 

 

(111)  19536 

(151)  11/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/595 

(732)  PERNOD RICARD HELLAS 

A.B.E.E. Parodos Navmachias Ellis 119 

81100 Mytilini, GR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)  EOLIKI 
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( 511 ) 33   Verë, pije alkoolike të distiluara, likere dhe konjak.    

 

 

(111)  19616 

(151)  15/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/597 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  Mon Cheri Rruga e Elbasanit, Pallati 

nr.9, Kati 3,Tiranë, AL  

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve, kafene, lokale, shërbime 

baresh.   

 

 

(111)  19619 

(151)  16/11/2016 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/598 

(732)  NIDEC CORPORATION 338 

Tonoshiro – cho, Kuze Minami-ku 

Kyoto 601-8205, Japan, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   Mjete për makineri dhe makinë; mjete motorike dhe motorë (përvec për mjete 

të tokës); bashkues i makinës dhe komponentë transmisioni (përvec për mjetet e tokës);  

mjete bujqësore të ndryshme nga ato që operojnë-me dorë, inkubatorë për vezë; makineri  

automatike me monedhë; Ashensorë [ashensor]; Aparatura për operimin e ashensorëve;  

Ingranazhe, të ndryshme nga mjetet e tokës; Kushineta [pjesë e makinerive; Mekanizëm  

kontrolli për makineri, makina dhe motorë; Makineri lyerje; Makineri automatike  

stampimi; Dispenzues adheziv [makineri]; Dispenzues për lyerje [makineri]; Dispenzues  

për përdorim në prodhimin e ushqimeve ose pijeve; Dispenzues për përdorim në prodhimin  

e gjysëmpërcues; Dispenzues për përdorim në prodhimin e qelizave solare; Rrota pocari;  

Generatorë të energjisë elektrike; Valvula [pjesë të makinerive]; Ventilator [pjesë e 

makinerive]; Ventilator për makineri dhe motorrë; Shtypës [makineri për qëllime 

industriale]; Ajërfryrës [pjesë e makinerive]; Pompa [makineri]; Mjete motorike të 

ndryshme nga mjete e tokës; Mjete motorike, elektrike, të ndryshme nga mjetet e tokës; 

Mjete motori për ventilator; Makineri të punimit të hekurit; Mjete drejtimi motorike të 
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ndryshme nga mjetet e tokës; Mjete motorike me kodues, të ndryshme nga mjetet e tokës; 

Mjete motorike elektrike për nxitjen e hard diskut; Mjete automatike qendërzimi për 

përdorim në prodhimin e kompresorëve; Pompa për motorë të mjeteve të tokës; Pompa vaji  

për motorrë të mjeteve të tokës; Robotë [makineri]; Aktivizues; Shtytës për motorrë; 

Makineri gjarpëruese; Izolant [pjesë e mjetit motorik]; Mjete motorike vibruese; Mjete 

motorike lëvizjeje; Mjete motorike ndihmëse; Mjete motorike ventiluese; Mjete motorike 

ingranazhi; Mjete motorike për pompa; Njësi për drejtimin e mjeteve motorike; Ventilator 

pa furcë DC [pjesë e mjeteve motorike]; Mjete motorike elektrike të krehur [pjesë e 

makinerive]; Ventilator turbo [pjesë e makinerive]; Ventilator për ftohje për motorë me 

djegje; Mjete motorike për tharjen e aparaturave dhe instalimeve; Ventilatorë për pompa; 

Pompa vakuumi [makineri]; Kompresorë [makineri]; Ventilator për kompresorë; Valvula 

elektrike; Mjete motorike për gjeneratorë të elektricitetit; Mprehës për punimin e metalit; 

Torno; Shtypës hidraulikë; Shtypës ndihmës; Shtypës ajri; Shtypës hidraulik ajri; Makineri 

për transportimin e komponentëve elektronik precizë; Turielë elektrike; Ventilator për 

turielë elektrike; Aparatura dhe makineri për punime minerale; Njësi drejtimi elektrike për 

makineri për punime minerale; Fadroma [makineri]; Makineri dhe aparatura ndërtimi; 

Makineri dhe aparatura përzierje; Makineri dhe aparatura për përzierje; Lopatë me fuqi 

elektrike; Borëheqëse; Makineri për ngarkimin dhe shkarkimin; Njësi drejtimi për 

makineritë e ngarkimit dhe shkarkimit; Vinca [aparatura për ngjitjen dhe ngritjen]; Mjete 

motorike për vinca; Ventilator për vinca; Ashensorë, të ndryshëm nga ashensorë-skish; 

Mjete motorike për ashensorë; Mjete motorike për ashensosë; Ngritës; Ventilator për 

ashensorë; Mjete sigurimi për ashensorë; Mekanizëm kontrolli për ashensorë; Mënyra 

ngritje për ashensorë; Dyer për ashensorë; Shkallë lëvizëse; Makineri kontrolli për shkallë 

lëvizëse; Makineri përcjellëse; Makineri përcjellës për substrat gjysëmpërcues; Ventilator 

për mjete përcjellëse; Ngritës prerës me gërshërë; Etiketues [makineri]; Makineri montimi 

automatik për përdorim në procesi e prodhimit; Makineri automatike të përpuntimit të 

metatlit për përdorim për procesin e prodhimit; Makineri të automatizuara për përdorim në 

prodhimin e mjeteve motorike; Makina të automatizuara për përdorim në prodhimin e 

pajisjeve elektrike; Makineri rrezatimi ultraviolet për përdorim në prodhimin e mjeteve 

motorike; Aparatura për përdorim në veshjen izoluese të motorëve; Dispenzues lubrifikant 

[makineri]; Piston për dispenzues adheziv, lubrifikant ose boje për makina; Kapak fuçie për 

ngjitës, lubrifikant ose bojë dispenzuesve për makina; Mbulesa fuçie për ngjitës, lubrifikant 

ose bojë dispenzuesve për makina; Vrima për ngjitës, lubrifikant ose bojë dispenzuesve për 

makina; Gjilpëra për ngjitës, lubrifikant ose bojë dispenzuesve për makina; Shiringa për 

ngjitës, lubrifikant ose bojë dispenzuesve për makina; Përshtatës for adhesive, lubrifikant 

ose bojë dispenzuesve për makina; Makineri për shtrëngimin e fijeve; Makinë mbjellëse 

[makineri]; Zinxhirë lëndine [makineri]; Ventilator për zinxhirë lëndine [makineri]; 

Kuzhineta likuide; Makina shitje me pakicë; Ventilator për makineri të shitjes me pakicë; 

Centrifuga [makineri]; Ventilator për centrifuga [makineri]; Makineri për prodhimin 

Automatik të Sushit; Makinë shkatërrimi për qëllime industriale; Makineri dhe aparatura të 

prodhimit të lenteve; Makineri dhe aparatura për përdorim në prodhimin e produkteve të 

gomës; Makineri dhe aparatura për përdorim në procesimin e plastikës; Makineri për 

derdhjen e shtrydhseve; Makineri dhe aparatura për prodhimin e gjysëmpërcues; 

Generatorë elektriciteti me fuqi-ere; Motorë për gjeneratorë elektrikë me fuqi-ere; 

Ventilatorë për gjeneratorë elektrikë me fuqi-ere; Kodues për gjeneratorë elektrikë me fuqi-

ere; Instalime hidroelektrike për gjenerimin e energjisë elektrike; Instalime të energjisë 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

404 

 

 

nukleare për prodhimin e energjisë; Instalimet të prodhimit të fuqisë duke shfrytëzuar 

energjinë e oqeanit; Instalimet të prodhimit të fuqisë duke shfrytëzuar lëndë djegëse 

biomasë; Makineri të rafinimit të naftës; Makineri shpimi të pusit; Makineri dhe 

instrumenta përpunimi kimik; Makineri për industrin tekstile; Makineri me fije gjarpëruese; 

Makineri dhe aparatura për përdorimin e prodhimit të ushqimeve dhe pijeve; Prerës në feta 

të mishit; Motorë për prerës në feta të mishit; Makineri për shpimin e skallopit; Makineri 

për përpunimin e drurit; Mjete makinerish; Makineri për prodhimin e letrave; Grirëse 

[makineri] për qëllime industriale; Makineri për libërlidhje për përdorim industrial; 

Makineri automatike për përdorim në prodhimin e letrave; Makineri për qepje; Ventilator 

për makinë qepje; Mjete force; Makineri paketimi; Makine paketimi me monedha; 

Makineri bujqësore; Makineri për mbjelljen e orizit; Ventilator për makineri për mbjelljen e 

orizit; Makineri për mjelje; Makineri për ndarjen e grurit; Makineri dhe aparatura për 

trajtimin e drenazhimit të ujit; Mjete drejtimi për makineri dhe aparatura për trajtimin e 

drenazhimit të ujit; Ingranazhe reduksioni të ndryshme nga mjetet tokësore; Motorë, të 

ndryshme nga mjete tokësore; Kuti ingranazhesh të ndryshme nga mjete tokësore; Makineri 

per lustrimin e orizit; Makineri per tharjen e orizit; Makineri tjerrje; Ventilatore per makina 

tjerrjeje; Motorre per makina qepese; Makineri thurjeje; Aparatura per hapjen dhe mbylljen 

e dyerve automatike; Ventilatore per aparatura per hapjen e mbylljen e dyerve automatike; 

Aparatura per hapjen dhe mbylljen e dyerve te garazhdit; Aparatura per hapjen dhe 

mbylljen e dyerve te platformave; Aparatura per hapjen dhe mbylljen e portave; Aparatura 

per hapjen dhe mbylljen e portave te permbytjeve; Ventilatore per hapjen dhe mbylljen e 

portave te permbytjeve; Aparatura per hapjen dhe mbylljen e qepeneve elektrike; Aparatura 

per hapjen dhe mbylljen e perdeve elektrike; Ventilatore per aparatura për hapjen dhe  

mbylljen e perdeve elektrike; Njësi kontrolli për hapjen dhe mbylljen e grilës elektrike;  

Njësi kontrolli për hapjen dhe mbylljen e dritareve; Aparatura për transferimin e  

substrateve të xhamit kristal likuid; Makineri shkatërrimi; Makineri prerjeje; Përzierës  

[makineri]; Ventilator për përzierje [makineri]; Shtrydhëse perimesh e frytash elektrikë; 

Ventilatorë për shtrydhëse perimesh e frytash elektrikë; Robotë industrial; Robot për 

transportimin e vafer gjysëmpërcues; Aparatura për paketimin e komponentëve elektronik 

në bordin e qarkut; Makineri instalimi me monedhë, Motorë për printera multifunksional; 

Makineri printimi; Transmisione për makineri; Dorezë për transmisionet për makineri; 

Udhëzues zinxhiri për transmisionet për makineri; Tendues zinxhiri për transmisionet për 

makineri; Makineri lyerje; Makineri për mbulimin e shisheve; Ingranazhe drejtimi për 

lentet e zmadhimit të aparateve fotografik; Kamera për makineri; Motorë për drejtues të 

diskut optik për kompjuter; Sistem drejtimi elektrik për pajis me tuba; Drejtues motori; 

Drejtues motori AC; Drejtues motori DC; Drejtues tërheqje; Motorë për sete televizioni; 

Motorë për makineri të video lojrave; Aparatura për dispenzimin e farmaceutikëve; Motorë 

për aparatura për dispenzimin e farmaceutikëve; Makineri dhe instrumenta infuzioni; 

Motorë për makineri dhe instrumenta infuzioni; Makineri për paketimin e farmaceutikëve; 

Motorë për makineri të dializave mjekësore; Pompa për makineri të dializave mjekësore; 

Ingranazhe reduksioni për skanera CT; Motorë për frigorifer ose ngrirës; Ventilator për 

ftohjen për kompresorët; Njësi drejtimi për makineri akulli për frigorifer; Pastrues 

zbrazëtie; Ventilator për pastrues zbrazëtie; Llustrues dyshemeje; Fletë për ajërfryrës; 

Ventilator për ajërfryrës; Robotë pastrimi; Motorë për robotë pastrimi; Ventilator për  

robotë pastrimi; Ajërfryrës për pastrimin e robotëve; Llustrues të dyshemes, elektrik; 

Depozitues të plehrave; Motorë për makineri të pastrimit dhe tharjes së pjatave; Makineri 
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për larjen e pjatave; Pompa për makineri për larjen e pjatave; Ventilator për makineri për 

larjen e pjatave; Makineri larje [lavanderi]; Motorë për makineri larje [lavanderi]; 

Ventilatorë për makineri larje [lavanderi]; Makine larëse me presion të lartë; Instalime  

larjeje për mjete; Mjete bllokimi për kapak të makinave të larjes; Njësi drejtimi për valvula 

të tharjes së makineve të larjes; Procesor ushqimi, elektrik; Ventilator për procesor 

ushqimi; Motorë për soba për përdorim industrial; Motorë për soba mikrovalë; Motorë për 

pompa për soba mikrovalë; Motorë për ajër të kondicionuar; Motorë për ventilatorë për ajër 

të kondicionuar; Kompresorë për ajër të kondicionuar; Ventilatorë për kompresorë për ajër 

të kondicionuar; Motorë për instalimet e ngrohjes së ujit; Mekanizëm kontrolli për valvula; 

Njësi për drejtimin e valvulave të kontrollit të rrjedhjes për instalimet e ngrohësit të ujit;  

Pompa për qarkullimin në tanke për për instalimet e ngrohësit të ujit; Pompa për instalimet 

e ngrohësit të ujit; Motorë për aparatura për ajërimin e kondicionuar; Boshte fiksuese; 

Boshte për makineri; Boshte të përtejme për makineri; Motorë për ftohjen e ventilatorë për 

xhamat e automobilëve; Pompa nafte elektrike për automobila; Valvula për automobila; 

Shkëmbyes nxehtësie [pjesë e makinerive]; Mbështjellëse motorinoje [pjesë e motorëve]; 

Shtesa për mbështjellëse motorinoje [pjesë e motorëve]; Gjeneratorë ndezje për anije;  

Motorë për anije; Motorë për portat e platformave; Makina asgjësimi të bishtave të 

cigareve; Ingranazhe reduksioni për krevate për qëllime mjeksore; Motorrë për krevate 

mjeksore; Motorrë për rrota për krevate mjeksore; Motorrë për pompa pishina; Pompa për 

pishina; Rrotat e pocarit; Ruliat e pllakës së argjilit të pocarit; Makinat e rrahjes së argjilit 

të pocarit; Mulli shtypës (makineri); Makineri rrotulluese poce; Dërrasë vendosëse për 

ngarkimin dhe shkarkimin e shtrojeve të metalit; Makineri për dhënien e formave [pjesë e  

makineri]; Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpëmendur.   

9   Instrumenta dhe aparatura shkencor, lundrimi, mbikqyrje fotografike,kinematografik, 

optik, peshimi, matje, sinjalizimi, kontrollimi (mbikqyrje), shpëtimi të jetës dhe 

mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për kryerjen, mbylljen, transformimin, 

akumulimin, regullimin ose kontrollimin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe të figurës; transportues të dhënave magnetike,  

disqe rregjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe te tjera media regjistrimi dixhital; 

mekanizëmpër aparaturat e operimit-të monedhave; regjistrues i arkëtimeve, makina 

llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjutera; software kompjuterik; 

aparatura zjarr-shuarje; Zbutës i sinjalit të radios ose audios; Sensorë presioni; Panele 

kontrolli per ashensorë; Kodues; Zhiga ( instumente matëse); Aparatura për perpunimin e 

imazhit; Lente për kamera Kampione ( mostra); Aparat testues jo për qellime mjeksore; 

Konvertues, elektrik; Software kompjuteri; Prishës qarku; Kamera për mjetet e transportit; 

Kapakë errësues (fotografi); Celësa, elektrik; Skanera ( pajisje për përpunimin e të 

dhënave); Sensorë; Aparat matjës; Ora me zile elektronike; Aparat rregullues, elektrik; 

Njësi kontrolli elektrike dhe elektronike për motorrë; Sisteme për kontrollimin e motorrëve; 

Njësi kontrolli elektrike dhe elektronike për valvola; Aparat kontrolli elektrik dhe 

elektronik, dhe instrumente; Drejtues hard disku; Magazinë toneri, e pambushur, për 

printera dhe fotokopje; Kamera video mbikqyrëse; Voltmetra; Aparat radari; Valvola 

solenoide (celësa elektromagnetik); Pajisje qendërzuese automatike për përdorim në 

kompresorë te fabrikuar; Metra; Sensorë levizës; Lexues ( pajisje për përpunimin e të 

dhënave); Valvola kontrrolli për te rregulluar presionin hidraulik në motorrët e 

automobilëve; Aktivizuesit; Kapake ( mbështjellëse)  

celularësh; Sensorë për identifikimin e monedhave; Sensorë optik; Pajisje për furnizim me  
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energji elektrike; Njësi kontrolli elektrike dhe elektronike për ashensorë; Njësi kontrolli  

elektrike dhe elektronike për shkallë levizëse; Njësi kontrolli elektrike për makina ngritëse;  

Software komputerik për përdorim në kontrollin dhe menaxhimin e sistemeve të 

automatizuar; Inverter ( elektricitet) Aparate fotovoltaik dhe instalime për të gjeneruar 

elektricitetin diellor; Ventilatorë për aparate fotovoltaik dhe instalime për të gjeneruar 

elektricitetin diellor; Kodues rotator për makina qepëse; Kontrollues elektronik për robotë; 

Njësi kontrolli elektronik për robotë; Detektorë për rrjedhje ajri; Matësa zhurme; Aparat 

matës perdredhjeje; Aparat matës rezistence; Aparat matës induktace; Matësa kapaciteti 

elektrik; Matësa elektrik dhe magnetik Testues te vazhdimësisë elektrike; Aparat për 

inspektimin e gjysmë përcjellësve; Aparat për inspektimin paneleve me prekje; Aparat 

kontrolli për qëllime industriale; Aparat kontrolli i pamjes së jashtme; Aparat për kontrollin 

e sipërfaqeve të brendshme cilindrike; Aparat për kontrollin e tabelave të printuara të 

qarqeve; Testues të izolimit dhe vazhdimësisë për tabelat e printuara të qarqeve; Zhiga për 

kontrollin e tabelave të printuara te qarqeve; Aparat për kontrollin e tabelave të qarqeve; 

Zhiga për kontrollin e tabelave të qarqeve; Aparat për kontrollin e drithërave; Testues të 

qarkut të shkurtër; Zhiga për testimin e  qarkut të shkurtër Zhiga për testimin e 

vazhdimësisë elektrike; Pajisje të dhënash për kompiuter; Pajisje për analizimin e të 

figurëve; Pajisje për kontrollin e të figurëve; Pajisje për përpunimin e të figurëve; Aparat 

matës për automjetet tokesore; Kontrolle testesh; Hetime për testimin e gjysëm 

përcjellësve; Kontrolle për testimin e tabelave të printuara të qarqeve; Elemente mbrojtës 

ndaj rrymës së lartë elektrike; Qarqe të integruar; Tabela qarqesh për kontrollin e motorëve; 

Tabela qarqesh për motorrë; Pajisje për mbrojtjen e qarqeve; Kodues linear për makina 

hipëse të lira; Skanera me lazer për poligon; Asgjesues; Printera multifunksionalë; 

Ventilatorë freskues për printera multifunksionalë; Printera që përdoren me kompiuter; 

Ventilatorë freskues për printera kompiuterik; Depozita boje të pambushura për printera 

kompiuterik; Printera me lazer; Skanera 3-dimensional; Makina kopjuese (riprodhuese); 

Projektorë; Ventilatorë për projektorë; Kontakte elektrike; Shpërndarës energjie, ose 

makina kontrolli dhe aparate; Konvertues rotullues; Modifikues faze; Bateri diellore; Qeliza 

lënde djegëse; Stroboskopet; Regjistrues prej stilolapsi për përdorim me pajisje matëse; 

Panele ekspozimi për përdorim me pajisje matëse; Numërues dixhital; Matës force dixhital; 

Matës force analog; Stacione testesh; Mikrometra; Ekspozime për mikrometra; Metra 

rrotullues dixhital; Metra rrotullues analog; Metra tensioni; Takeometra; Voltmetra makine 

prerëse; Aparat kontrolli goditjeje gjysëmpërcjellës me bukë peshku; Zbulues; Sisteme 

zbulimi okupatoresh; Manometra; Matësa fijesh; Matësa limiti; Matësa presioni; Matësa 

force analog Numërues monedhash e kartmonedhash; Ventilatorë për numërues monedhash 

e kartmonedhash; Aparat për të kontrolluar gjendjen e lëkurës; Sensorë për aparatë për 

kontrollin e gjendjes së lëkurës; Kamera dixhitale jo të zhurmshme; Kamera dixhitale; 

Motorë për kamera dixhitale e kamera dixhitale jo të zhurmshme; Ventilatorë për kamera 

dhe kamera regjistrimi; Diafragma (fotografi); Streha metalike për aparatura distilimi të 

kamerës dixhitale dhe kamerës së regjistrimit; Tyta lentesh për kamera; Tregues të 

kamerës; Ventilatorë për kamera video mbikqyrëse; Ventilatorë për drejtues hard disku; 

Krahë shuli për drejtues hard disku; Pllaka bazë për drejtues hard disku; Mbulesa për 

drejtues hard disku Regjistrues hard disku; Ventilatorë për regjistrues hard disku; Disqe 

optike disku; Ventilatorë për disqe optike disku; Aparatura për ruajtjen e të dhënave; 

Regjistrues optik disku; Motorë për regjistrues optik disku; Aparatura dhe instrumenta për 

astronomi; Aktivizues për kontrollimin e pasqyrave të teleskopeve astronomike; Ventilator 
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për teleskopë astronomik; Makineri dhe aparatura telekomunikimi; Terminale 

telekomunikimi te telefonale te lëvizshëm; Satelitë për qëllime shkencore; Ventilatorë për 

satelitë; Karta memorie flash; Kontrollues për aparatura radio; Makineri dhe aparatura 

radio; Aparatura telefonik; Telefonë celular; Telefon inteligjent; Ventilatorë për telefona 

celular dhe telefona inteligjent; Ventilatorë për terminale të telekomunikimit me telefona 

celular; Stacioneve bazë të komunikimit me telefona të lëvizshëm; Ventilatorë të stacioneve 

bazë të komunikimit me telefona të lëvizshëm; Shpërndarës, celësa dhe rutera për rrjet 

kompjuterik; Ventilatorë për shpërndarës, celësa dhe rutera për rrjet kompjuterik; Servera 

kompjuterik; Ventilatorë për servera kompjuterik; Ventilatorë ftohje për servera  

kompjuterik; Aparatura transmetimi; Antena; Ventilatorë për antena; Kompjutera; Motorë 

për kompjutera; Ventilatorë për kompjutera; Ventilatorë ftohës për njësi procesimi qëndrore 

për kompjutera; Mjete periferike kompjuteri; Ventilator për mjete periferike kompjuteri; 

Ventilatorë ftohës për furnizues energjie elektrike; Ventilator për furnizues energjie 

elektrike; Kodues rrotullues; Kodues linear; Sensorë rrjedhje të lëngshme; Sensorë të 

ngarkesës së qelizave; Lente optike; Lente me kënd - të gjerë; Lente sy-peshku; Aparatura  

për akumulimin e elektricitetit; Disqe diode lëshimi likuid (LED); Aparatura të zhvillimit të 

fotografisë; Komplete televizivë; Ventilatorë për komplete televizivë; Sensorë xhiroskopi; 

Monitorë kompjuteri; Monitorë kristali likuid; Njësi shfaqje elektrike; Armë zjarri; 

Instrumenta dhe aparatura laboratorik; Aparatura krijimit të laserit; Apartatura të zvogëlimit 

të laserit; Aparatura dhe makineri elektronike; Aparatura për kontrollimin e elektricitetit; 

Njësi kontrolli elektronik për sistemet e transmisionit; Njësi kontrolli elektronik për sisteme 

inspektimit; Elektroda; Unaza pip [lidhës elektrik]; Makineri telleri automatike [ATM]; 

Regjistrues të arkëtimeve; Dispenzues bilete; Makineri të nxjerrjes së kartës; Lexues i 

kartës; Ventilatorë për lexues të kartës; Pajise audio; Altoparlantë; Kodues për makineri 

dialize mjekësore; Kodues për skanera CT; Voltmetër për skanera CT; Kohëmatës i 

shkrirjes së frigoriferit; Magnete; Aparatura ionizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit; 

Ventilatorë për aparatura ionizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit; Kontakte percine elektrike 

për celësa rele; Njësi kontrolli elektronikë për jastëkët e ajrit për mjete; Njësi kontrolli për 

përdorim në sistemin e frenimit zbutës aktivë të mjeteve; Njësi kontrolli për përdorim në 

sistemet njomës aktivë për mjete; Njësi kontrolli për përdorim në sisteme të para-tensionit 

elektrik për mjete; Njësi kontrolli për përdorim në sistemet e frenimit të parkimit elektrik 

për mjete; Njësi kontrolli për përdorim në sistemet e drejtimi të energjisë elektrike për 

mjete; Njësi kontrolli për përdorim në sistemet e asistencës së stabilitetit të mjeteve; Njësi 

kontrolli për përdorim në sistemet e asistencës së parkimit të mjeteve; Njësi kontrolli për 

përdorim në sistemet e asistencës të mbajtjes së linjës për mjete; Njësi kontrolli për 

përdorim në sistemet e frenimit kundër-bllokimit për mjete; Aparatura navigimi për 

automobilë; Ventilatorë për aparatura navigimi për automobilë; Aparat lëvizje të audios për 

automobilë; Ventilatorë ftohje për aparat lëvizje të audios për automobilë; Kamera të pasme 

për mjete; Ventilatorë për kamera të pasme për mjete; Njësi lente për kamera për mjete; 

Kamera për përdorim në njohje e vijave-të bardha për mjete; Njësi kontrolli elektronik për 

sisteme frenimi të mjetit; Njësi kontrolli elektronik për sisteme të drejtimit të fuqisë për 

mjete; Njësi kontrolli elektronikë për sistemet e ndërprerjes për mjete; Njësi kontrolli 

elektronik për mjete; Kontrollues elektronik për karroca golfi; Furnizues të bateris; Zbulues 

të monedhës; Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpëmendur.   

11   Aparate për qëllime ndriçimi, ngrohjeje, prodhimi avulli, gatimi, ftohjeje, tharjeje, 

ventilimi, furnizimi uji dhe sanitare; Aparate për ajër të kondicionuar; Njomësa (ngrohëse); 
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Furra; Radiatorë elektrik; Instalime dhe aparatura tharëse; Ventilatorë për instalimet dhe 

aparatet tharëse; Furra tharrëse; Aparatura purifikimi të ujit; Aparatura filtrimi të ujrave të 

zeza; Furra shkrirje; Soba; Ventilatorë për soba; Aparatura ndricimi; Aparatura ndricimi 

dioda për lëshimin e dritës; Ventilatorë tavani; Ngrirës; Ventilatorë për ngrirës ose 

frigoriger; Frigorifer; Valvula ftohje për frigorifer; Njomësa për frigorifer; Makineri akulli 

për aparatura; Makineri ventilimi; Helika për makineri ventilimi; Tharëse futon; Ventilatorë 

për tharëse futon; Makineri tharjeje të pjatave; Ventilatorë për makineri të tharjes së 

pllakave Tuba banjo; Ventilatorë elektrike për përdorim personal; Ventilatorë ftohje të 

brëndshme për ventilatorë elektrike; Teh helike për pjesë të entilatorë elektrike; Njësi vaskë 

banje me një spërkatës larëse uji; Helika për njësi të vaskës së banjës me një spërkatës 

shpëlarje uji; Njomësa si pjesë e njësisë së vaskës së banjës; Njësi për drejtimin e pipëzës 

larëse për banjoNjësi për drejtimin e valvulave për tualete; Makineri për tharjen e rrobave; 

Ventilatorë për makineri të tharjes së rrobave; Aparatura për tharësen e duarve për banjë; 

Ventilatorë për aparatura tharëse të duarve për banjë; Aparatura për tharjen e fytyrës; 

Ventilatorë për aparaturat e tharjes së fytyrës; Enë kuzhine elektrike gatimi; Ventilatorë 

gatimi për enë kuzhine elektrike gatimi; Induksion të sobave; Ventilatorë për induksionin e 

sobave; Soba, të ndryshme nga ato për përdorim laboratori; Tigani i thellë elektrikë; Soba 

mikrovalë (aparatura gatimi); Ventilatorë për soba mikrovalë; Mbulesa për asortimente; 

Ventilatorë për mbulesa të asortimenteve; Ajër të kondicionuar; Ventilatorë për ajër të 

kondicionuar; Makineri për bërjen e bukës; Makineri për pjekjen e bukës; Ventilatorë për 

makineri të bërjes së bukës; Makineri dhe aparatura për pastrimin e ajrit; Ventilator për 

makineri dhe aparatura të pastrimit të ajrit; Freskues i ajrit; Ventilator për freskimin e ajrit; 

Aparate për mosfreskimin e ajrit; Ventilatorë për aparatet e mosfreskimit të ajrit; Aparate 

ionizimi për trajtimin e ajrit ose ujit; Ventilatorë për aparaturat e ionizimit për trajtimin e 

ajrit dhe ujit; Përhapës parfumi Ventilatorë për përhapës parfumi; Tharëse flokësh; 

Ventilator për tharëse flokësh; Pjekës furnellë elektrike për oriz; Ventilatorë për furnella 

elektrike orizi; Ibrik, elektrik; Ventilatorë për ibrik elektrik; Instalime ngrohësi të ujit; 

Ventilatorë për instalimet ngrohëse të ujit; Bluajtës elektrik të kafes; Makineri elektrike të 

kafes; Ventilatorë për makiner elektrike të kafes; Aparatura të ajrit të kondicionuar; 

Aparatura për ngrohjen dhe ftohjen e ajrit; Ventilatorë për aparatura e ngrohjes dhe ftohjes 

së ajrit; Aparatura për ngrohje nën dysheme Ventilatorë për aparaturat e ngrohjes nën 

dyshme; Ventilues të ngrohjes; Ventilator për ventilues të ngrohjes; Pjesë këmbimi 

nxehtësie, jo pjesë për makineri; Ventilator ajri të kondicionuar për përdorim në tunele; 

Ventilator për qarkullimin e ajrit për përdorim në tunele Furra elektrike; Pjesë dhe pajisje 

për të gjitha mallrat e lartpëmendur.   

12   Automjete; aparate për lëvizjen nga toka, ajri ose uji; Grup ingranazhesh për 

mjetet tokësore; Rripa sigurimi për ndenjëset e automjeteve; Motorë për mjetet tokësore; 

Motorë për ngarjen e mjeteve tokësore; Frena për automjetet; Teleferik; Sistemi drejtimi 

për teleferik; Mjete piruni për ngritje; Motorë për mjete piruni elektrik; Makina për ngritje 

[markina ngritje]; Kamionë paletë; Ingranazhe reduksioni për mjetet tokësore; Njësi 

drejtimi për mjete tokësore; Motorë për mjetet tokësore; Ingranazhe për mjete tokësore; 

Kuti ingranazhesh për mjete tokësore; Motorë elektrik për mjete tokësore; Boshtet për 

makineri Transmision për makineri; Boshte rrotullues për makineri; Automjete; Motorë për 

përshtatjen e xhamave për automobilët; Motorë për ftohjen e motorit për 

automobilët;Motorë për tenda dielli për automobilët; Ventilator për përdorim në makineri; 

Ventilator ftohje për bateritë e automobilëve; Ventilatorë ftohje për fletët e automobilëve; 
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Ventilator ftohje për xhamat e automobilave; Pasqyra për makineri; Tuba për dërgimin e 

lëndës djegëse si pjesë e automobilave; Aktivizues si pjesë e automobilave; Bare bus për 

automobilë; Ndënjëse për makineri; Njësi të fuqisë së drejtimit për mjete tokësore; Sistem 

frenimi kundër-bllokues për mjete; Sistem frenimi zbutje aktive për mjete; Jastëqet e ajrit të 

automjeteve; Bicikleta; Motorcikleta; Ventilatorë për motorcikleta; Bicikleta elektrike; 

Ventilator për bicikleta elektrike; Karrige me rrota elektrike; Ventilator për karrige me rrota 

elektrike; Karroca elektrike; Karroca për golf; Motorë për karroca golfi; Njësi drejtimi dhe 

kontrolli për karroca golfi; Aeroplanë; Ventilatorë për aeroplanë; Helikopterë; Ventilatorë  

për helikopterë; Anije;Ventilatorë për anije; Makina hekurudhore; Motorë për makina 

hekurudhorë; Ventilatorë për makina hekurudhorë; Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpëmendur.   

 

 

(111)  19620 

(151)  16/11/2016 

(181)  03/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/599 

(732)  Frutex Sh.p.k Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa�            

Rr. UCK, nr. 28  

 
 

(540)  EAGLE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije.   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  19298 

(151)  28/10/2016 

(181)  03/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/602   

(300)  302015010155.9  22/01/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Ushqime diete dhe substanca të adaptuara për përdorim në veterinari; 
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shtesa diete për kafshë.  

 

   

31   Ushqim për kafshë; artikuj ushqimor për kafshë; preparatet ushqyese të kafshëve; 

Artikuj ushqimor diete për kafshë(jo për qëllime mjekësore); kocka dhe përtypësit e 

ngrënshëm të kafshëve; pije të kafshëve; trajta ushqimore të kafshëve; kocka për shpezë; 

kutle bone për shpezë; kripë për lëpirje; kripë për bagëti.   

 

   

 

 

 

(111)  19289 

(151)  27/10/2016 

(181)  03/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/603 

(591)  ngjyrë kafe dhe e bardhë   

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

Strasse 4, 86690 Mertingen, Germany, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar, llallë; jogurt,  jogurt frutash, pije me bazë jogurti, jogurt çokolate ose jogurt nga 

kakao; pije jo alkoolike të përziera  të qumështit,  kefir, ajkë,  djath i butë i bardhë, djath i 

butë i bardhë më fruta dhe bimë; dezerte të cilat kryesisht përbehën nga qumështi; gjalpë, 

djath dhe produkte nga djathi, qumësht dhe kumësht pluhur si gjëra ushqimore, me rose pa 

additive ;   lyres ( të cilët përbejnë yndyrë); milk shejk; kumësht   

30   Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore,  produkte bukëpjekësish dhe pjekurina  

te çëndrueshme  afatgjate , posaçërisht torte te gatëshme dhe vafle; pije me bazë kakao; 

syltjash   

 

 

 

(111)  19288 

(151)  27/10/2016 

(181)  03/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/604 

(591)  hirit dhe e bardhë 

(732)  DENTSU    INC.1-8-1, Higashi-

Shimbashi, Minato-ku Tokyo 105-7001 , JP 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 

(540)   
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( 511 ) 35   Sherbimet reklamuese dhe promovuese; on-line publikimi permes rrjetit 

kompjuterik; publikimi televiziv; publikime permes radios; publikime ne revista; publikime 

prmes postes;publikimer ne vende publike; agjensione, ndermjetesimi ose perfaqesuesit për 

publikime;  sherbimet e informimit te cilat kanë të bejnë më reklamimin; këshillime ne 

publikime; shërbime oranizuese te reklamimit; përgaditja e rubrikave promovuese; 

azhurnimi i materialit reklamues; publikimi i materialit promovues; distribuimi i artikujve 

reklamues; planifikimi dhe prodhimi i mjeteve reklamuese; planifikimi dhe organizimi i 

ekspozitave dhe panaireve shitëse për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i 

revy-ve te modës për qellime promovuese ; planifikimi dhe  organizimi i ndodhive 

promovuese  shitëse  dhe ndodhive  te marketingut; distribuimi i shembujve-modeleve; 

raportet me publikun; agjensione për marëdhenie me publikun; rregullimi i vitrinave; 

huazimi ose ofrimi i hapësirës reklamuese; ndërmjetësimi në ofrimin e hapësires 

reklamuese; huazimi i materialit promovues; marketing; promocioni shitës për te tjerë-

përsona tjerë;  promocione shitëse për mallëra  dhe shërbime pët te tjerë, si dhe këshillime 

lidhur me to- të njejtat; kërkimi i sponzorëve; llogaritjët ekonomike; hulumtimi i 

marketingut, studime, analiza dhe vlerësime; hulumtimi i opinionit publik; përpunimi i 

statistikave; shërbimet e krahasimit të  çmimeve; kerkime dhe analiza te efikasitetit te 

publikimit, dhe ofrimi  i nformatave te cilat kanë te bejnë me to; marketing hulumtimet ne 

kuptimin e rrjetit kompjuterik,  siç janë trended  te qasjes se sajteve nga ana e shfrytëzuesit  

te internetit, dhe ofrimi i analizes  dhe informacioneve  lidhur me rezultatet  e hulumtimit; 

ofrimi i i nformacioneve komerciale ose afariste; menaxhmenti afarist dhe këshillimi 

organizativ; analiza dhe këshillimi ne lëminë e administrimit afarist; sherbimet konsultative 

dhe këshilluese  lidhur me strategjinë afariste; hulumtimet afariste dhe analizat e te 

dhenave, hulumtimet afariste dhe analizat e te dhënave;  përpunimi administrativ i 

porosive; ofrimi i nformacioneve  lidhur me shitjën komerciale; prekaditja e kontratave për 

shitjen dhe blerjen e mallit, për tjeret; administrimi afarist te licencimi i mallit dhe 

sherbimeve te tjerëve; organizimi i sherbimeve te defrimit; konsultimi lidhuir me 

strategjinë e plasimit te markave te mallit; konsultimi lidhur me planifikimin e ndryshem 

afarist, zhvillimin e prodhimit dhe imixhit te perbashkët; mbëledhja -grumbullimi, 

organizimi dhe analiza  e te dhënave për klientet e ndermarrjës, dhe iofrimi i 

informacioneve  ne lidhje me ketë; kontraktimi i bashkëpunimit te kompanisë ne kuptimin 

teknik, shites dhe prodhues;  performimi i listes mejl-ing ;  sherbimet e zyres, përkatësisht 

evidenca, posaçërisht dokumente ose ruajtja digjitale e te dhenave  ne traken magnetike; 
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sherbimet e zyres me ndermjetesimin e agjensionit; sherbimet e zyres me ndermjetesimin e 

agjensionit  te sigurimi i porosive;  administrimi  kompjuterik me datoteka; sherbimet e 

agjensionit per sherbime llogaritese te honorareve për te tjerët; shërbimet e percjelljes se 

shtypit; kerkimi i te dhenave ne fajlet kompjuterike per te tjerët; futja dhe perpunimi i te 

dhenave, sistematizimi i mbledhjes se informacioneve ne bazat kompjuterike te te dhenave; 

sherbimet e zyres me ndermjetesimin e agjensioneve  lidhur me perpunimin e te dhenave. 

 

   

 

(111)  19284 

(151)  27/10/2016 

(181)  06/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/605 

(732)  Ursapharm Arzneimittel GmbH          

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, , DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  Oto-CARE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim 

medicinal; ushqim dietik dhe supstanca te adaptuara për përdorim medicinal dhe veteriner, 

ushqim për foshnje; shtojca dietike për përdorim tek njerëzit dhe shtazët; leukoplaste, 

materijale për lidhje; material për mbushjen e dhëmbit-bllomba, dyell dentarë; mjete 

dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e demtuesëve; fungicide, herbicide   

 

 

(111)  19296 

(151)  28/10/2016 

(181)  06/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/606 

(591)  e zezë, portokalli  

(732)  NATURAL MAX TRADING  F.Z.C          

No. S 16, U 01 Building, Italy 

Cluster,International City, Dubai, U.A.E, AE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte kozmetike natyrale me përbërje nga mjalti dhe bimë të ndryshme   

29   Vajra ushqimor dhe vajra esenciale natyrale 

30   Mjaltë dhe produkte nga mjalti, produkte ushqimore me prejardhje nga mjalti, vajra 

ushqimorë dhe natyral. 
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(111)  19227 

(151)  21/10/2016 

(181)  07/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/608  

(591)  kuqe, kaltert, hirit, portokalli, verdhë, 

bardhë 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

  86690 Mertingen  Germany, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama    

 
 

(540 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Produkte te qumështit, përkatësisht qumësht për pije, posaçërisht qumësht i 

thartuar-kos dhe dhallë;  pije joalkoolike te përziara te qumështit (ku dominon qumështi), 

deserte të cilat përbehen kryesisht nga qumështi dhe melmesave me xhelatinë dhe /ose 

nisheste si lidhëse   

30   Puding,akull për ngrenje, pluhur për akullore, torte dhe pjekurina afatgjate,  posaçërisht 

tort ate gatëshme dhe vafle; të gjitha produktet e pբrmendura te cilat përmbajnë çokolatë 

dhe/ose me shije çokolate.     

 

 

 

(111)  19223 

(151)  21/10/2016 

(181)  07/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/611  

(300)  15/4160961  02/03/2015  FR 

(732)  SANOFI 54 rue la Boétie 75008 Paris, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  DECRELEN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

(111)  19285 

(151)  27/10/2016 

(181)  07/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/612  

(300)  15/4160946  02/03/2015  FR 

(732)  SANOFI 54 rue la Boétie 75008 Paris, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

(540)  DUBALOS 
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( 511 ) 5   Produkte farmaceutike 

 

   

 

 

(111)  19286 

(151)  27/10/2016 

(181)  08/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/613 

(732)  Bagó Group S.A.Bernardo de Irigoyen 

248, P.C. C1072AAD, Ciudad de Buenos 

Aires,  AR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  BRONHIAL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

(111)  19314 

(151)  28/10/2016 

(181)  08/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/614 

(732)  CHEMAX PHARMA Ltd., 8A 

Goritsa Str., Sofia, 1618, , BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  AceCys 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietik dhe substance të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leokoplaste, materiale për fashatim; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, dell dentar; dizinfektantë; preparate për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicide, herbicideve. 
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(111)  19312 

(151)  28/10/2016 

(181)  08/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/615 

(732)  CHEMAX PHARMA Ltd., 8A 

Goritsa Str., Sofia, 1618, , BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  EXPECTORANS No 5 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietik dhe substance të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leokoplaste, materiale për fashatim; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, dell dentar; dizinfektantë; preparate për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicide, herbicideve. 

 

   

 

 

 

(111)  19309 

(151)  28/10/2016 

(181)  08/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/616 

(732)  TRIUMPH INTERTRADE AG          

Triumphweg 6 CH – 5330 Bad Zurzach, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

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

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë   

 

 

 

(111)  19310 

(151)  28/10/2016 

(181)  08/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/617 

(732)  TRIUMPH INTERTRADE AG          

Triumphweg 6 CH – 5330 Bad Zurzach, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

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

 
 

(540)  SLOGGI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë 
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(111)  19304 

(151)  28/10/2016 

(181)  08/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/618 

(300)  15/4160951  02/03/2015  FR 

(732)  SANOFI 54 rue la Boétie 75008 Paris, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

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

 
 

(540)  DUPRIGET 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike, kryesisht, preparate farmaceutike për trjatimin e 

alergjive dhe sëmundjeve dhe çregullimeve alergjike, sëmundjeve dhe çregullimeve 

autoimune, sëmundjeve dhe çregullimeve dermatrologjike, lëkurës së dëmtuar dhe indeve, 

sëmundjeve dhe çregullimeve gastrointestinale, ndezjeve dhe sëmundjeve dhe çregullimeve 

inflamatore, sëmundjeve dhe çregullimeve të frymarrjes (respiratore). 

 

   

 

 

 

(111)  19302 

(151)  28/10/2016 

(181)  08/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/619 

(591)  E zeza, e bardha, e kuqja, gri   

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o.          

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Ushqim rostiçerie i gatshëm për t’u ngrënë me përmbajtje kryesisht të patateve, 

arrave, produkteve të arrave, farave, frutave ose materialeve të tjera nga perimet ose 

kombinimi i tyre së bashku me patatina, patate të thyeshme (potato crisps), ushqim i lehtë 

nga mishi i derrit, ushqim i lehtë nga mishi i lopës, ushqim i lehtë me bazë soje.   
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30   Ushqim rosticerie i gasthëm për t’u ngrënë me përmbajtje kryesisht të kokërrave, 

misërite, drithërit, matërialeve tjera nga perimet ose kombinimit të tyre, përfshirë drithëra 

patatinash, patatina tortilla, patatina pita, patatina orizi, ëmbëlsirë orizi, bisktoa të thata 

orizi, biskota të thata, gjevrek, rostiçeri i fryrë, kokoshka të kërcitura, kokoshka të 

ëmbëlsuara dhe kikirikë, bare rostiçerie.       

 

 

(111)  19300 

(151)  28/10/2016 

(181)  08/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/620 

(732)  PPG INDUSTRIES EUROPE SARL          

a limited liability company organized and 

existing under the laws of Switzerland Route 

de Gilly 32, CH-1180 Rolle, , CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SELEMIX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Shtresa, ngjyra, lustër,llak; Mbrojtësit e kundër ndryshk dhe mbrojtësit kundër  

dëmtimit të drurit;ngjyruesit; lidhëse e fiksuese; rrëshirë natyrale e papërpunuar   

 

 

(111)  19225 

(151)  21/10/2016 

(181)  09/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/621   

(732)  COMPAGNIE GERVAIS DANONE          

(a French corporation)17, boulevard 

Haussmann  75009 PARIS, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht, qumësht pluhur, qumësht i aromatizuar në formë xhelatine si dhe 

produkte të qumështit të rrahur; produkte të qumështit gjegjësisht ëmbëlsirë qumështi, 

jogurta, jogurta që pihen, djath i bardhë i butë, djath zvicerran (“petit suisse”); pije që 

kryesisht përbëhen nga qumështi apo produktet e qumështit, pije që kryesisht përbëhen nga 

qumështi, pije të qumështit që përmbajnë fruta; produkte qumshti te fermentuara me apo pa 

shije; fruta të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinë frutash, xhem, përzierje 

pemësh (compotes), sallat frutash; ushqim i lehtë me bazë-frutash.   

30   Kafe, çokolatë, pije me përmbajtje të kakaos, pije me përmbajtje të cokolatës, pije me 

përmbajtje të kafes, pije me përmbajtje të cajit; krem caramel; shkumë cokolate, shkumë 
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ëmbëlsirash [ëmbëlsira], ëmbëlsira, ëmbëlsira me sheqer, sheqer, gatesa me oriz të fryera 

orizi të bëra nga drotëhrat, mëngjes drithërash; biskota (të ëmbla apo picante); torta, pasta; 

ëmbëlsira (ëaffles); ëmbëlsira me përmbajtje të drithërave; ëmbëlsira me oriz; ëmbëlsirë 

semolina (bollgur/tespishte); puding orizi, ushqime rosticerie me përmbajtje të orizit, 

ushqime rosticerie me përmbajtje të drithërave; akull për ngrënje, akull për ngrënje 

kryesisht me përmbajtje të jogurtit, akullore, sherbet (akull për ngrënje), jogurt i ngrirë 

(akull për ngrënje), ujë i ngrirë me shije; salcë frutash.   

32   Ujë i thjeshtë apo i gazuar (mineral ose jo); lëngje të frutave apo perimeve, pije të 

frutave apo perimeve; limonata, ujë soda, sherbete (pije); përgatitje për bërjen e pijeve, 

sirupe për pije, ektrakte jo-alkoholike nga frutat apo perimet; pije jo-alkoholike.   

 

 

(111)  19323 

(151)  28/10/2016 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/623 

(591)  E kuqe, e zezë 

(732)  International Plastic Company L.L.C.          

Studençan, 23060 Suharekë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Plastikat e përfshira në këtë klasë, në veçanti rrëshira artificiale e papërpunuar; 

plastikat e papërpunuara; plastikat e përpunuar, rrëshirat sintetike, plastikat, plastikat e 

ribashkuara, përzierjet, kompozime dhe dispersionet e plastikës, produkte të gatshme nga 

plastike, në veçanti fletët nga plastika, filma plastik, plastikat për ngrirje, fletët prej qelqi të 

xhamit termoplastik, plastikat e vrazhda, shufra plastike, pllaka prej plastike, rrollne 

plastike, tuba plastike, gypa plastike, pjesë të punuara me presion nga plastike "stampimet", 

shirita nga plastikës, elemente te paraformuara nga plastika, të gjithë për përdorim 

industrial si për prodhimin e materialeve ngjitës dhe mbështjellës   

10   Shishe për të ushqyerit; thithëset; biberon mashtruese dhe rrathë qetësues për dhëmb; 

lugë për administrimin e barnave; inkubatorë për bebe; pompa të gjirit; pajisje te 

infermierisë për përdorim në gjidhënje; mbuloja te gjirit; mbrojtës të biberonave; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur   

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

produktet e punuara nga këto materiale dhe që  nuk janë të përfshira në klasat tjera; 

plastikat e përfshira në këtë klasë, në veçanti lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim në fabrikim; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; gypat e lakueshëm 

që nuk janë prej metali, tubat dhe kapakët plastik për silikon, materiale për mbushje prej 

gome ose plastike;  amortizator gome për çekan   

20   Mjete  për trajtim dhe vegla të plastikës, pjesë me formë (që nuk përfshihen në klasa të 

tjera), arkat plastike ne madhësi dhe forma te ndryshme, kasetë plastike, vula për pylltari, 

vegla plastike, distancues plastik , distancues plastike (plus), distancues plastike me 

përforcues metalik, pykat, mbajtës i tabelave te regjistrimit, kuti për nevojat e maces, frezë 

për shpuarjen e stiropolit, kontejnerët, kontejnerët për paketimin nga plastika, paletë e 

ngarkesave jo-metalike, enë, zarfe dhe mbrojtjes dhe produkte të tjera plastike të përfshira 
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në këtë klasë (që nuk përfshihen në klasat e tjera)   

21   Gota të plastikës te dimensioneve  te ndryshme   

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbimet e 

shitjes në fushën e produkteve te plastikës   

 

 

(111)  19322 

(151)  28/10/2016 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/624 

(732)  International Plastic Company L.L.C.          

Studençan, 23060 Suharekë,  KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  IPC 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Plastikat e përfshira në këtë klasë, në veçanti rrëshira artificiale e papërpunuar; 

plastikat e papërpunuara; plastikat e përpunuar, rrëshirat sintetike, plastikat, plastikat e 

ribashkuara, përzierjet, kompozime dhe dispersionet e plastikës, produkte të gatshme nga 

plastike, në veçanti fletët nga plastika, filma plastik, plastikat për ngrirje, fletët prej qelqi të 

xhamit termoplastik, plastikat e vrazhda, shufra plastike, pllaka prej plastike, rrollne 

plastike, tuba plastike, gypa plastike, pjesë të punuara me presion nga plastike "stampimet", 

shirita nga plastikës, elemente te paraformuara nga plastika, të gjithë për përdorim 

industrial si për prodhimin e materialeve ngjitës dhe mbështjellës   

10   Shishe për të ushqyerit; thithëset; biberon mashtruese dhe rrathë qetësues për dhëmb; 

lugë për administrimin e barnave; inkubatorë për bebe; pompa të gjirit; pajisje te 

infermierisë për përdorim në gjidhënje; mbuloja te gjirit; mbrojtës të biberonave; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur   

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

produktet e punuara nga këto materiale dhe që  nuk janë të përfshira në klasat tjera; 

plastikat e përfshira në këtë klasë, në veçanti lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim në fabrikim; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; gypat e lakueshëm 

që nuk janë prej metali, tubat dhe kapakët plastik për silikon, materiale për mbushje prej 

gome ose plastike;  amortizator gome për çekan   

20   Mjete  për trajtim dhe vegla të plastikës, pjesë me formë (që nuk përfshihen në klasa të 

tjera), arkat plastike ne madhësi dhe forma te ndryshme, kasetë plastike, vula për pylltari, 

vegla plastike, distancues plastik , distancues plastike (plus), distancues plastike me 

përforcues metalik, pykat, mbajtës i tabelave te regjistrimit, kuti për nevojat e maces, frezë 

për shpuarjen e stiropolit, kontejnerët, kontejnerët për paketimin nga plastika, paletë e 

ngarkesave jo-metalike, enë, zarfe dhe mbrojtjes dhe produkte të tjera plastike të përfshira 

në këtë klasë (që nuk përfshihen në klasat e tjera)   

21   Gota të plastikës te dimensioneve  te ndryshme   

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbimet e 

shitjes në fushën e produkteve te plastikës. 
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(111)  19318 

(151)  28/10/2016 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/626 

(591)  Vjollce, e kaltër e lehtë, e bardhë 

(732)  International Plastic Company L.L.C.          

Studençan, 23060 Suharekë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 10   Shishe ushqyese; thithëset; biberon mashtruese dhe rrathë qetësues për dhëmb; 

lugë për administrimin e barnave; inkubatorë për bebe; pompa të gjirit; pajisje te 

infermierisë për përdorim në gjidhënje; mbuloja te gjirit; mbrojtës të biberonave; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur   

11   Sterilizuesit; ngrohësit e ushqimit dhe qumështit të foshnjave; shishet pë ujë të nxehtë; 

pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

21   Vegla të vogla shtëpiake dhe kontenierë (jo nga e metaleve të çmuara ose të veshura 

me to); kontejnerët për përdorim në sterilizimin e shisheve për të ushqyerit e foshnjave, 

shisheve për ushqim dhe kapakët (mbylljet) për kontejnerë të tillë; krëhërit, sfungjerët (jo 

për qëllime kirurgjike), kontejnerët me izolim të nxehtësisë; brushat dhe gjësendet 

(takemët); gota të  përshtatur për të ushqyer foshnjat dhe fëmijët   

 

 

(111)  19324 

(151)  28/10/2016 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/627 

(591)  Vjollce, e kaltër e lehtë, e bardhë, e 

gjelbër, e kuqe  

(732)  International Plastic Company L.L.C.          

Studençan, 23060 Suharekë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 10   Shishe ushqyese; thithëset; biberon mashtruese dhe rrathë qetësues për dhëmb; 

lugë për administrimin e barnave; inkubatorë për bebe; pompa të gjirit; pajisje te 

infermierisë për përdorim në gjidhënje; mbuloja te gjirit; mbrojtës të biberonave; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur   

11   Sterilizuesit; ngrohësit e ushqimit dhe qumështit të foshnjave; shishet pë ujë të nxehtë; 

pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   
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21   Vegla të vogla shtëpiake dhe kontenierë (jo nga e metaleve të çmuara ose të veshura 

me to); kontejnerët për përdorim në sterilizimin e shisheve për të ushqyerit e foshnjave, 

shisheve për ushqim dhe kapakët (mbylljet) për kontejnerë të tillë; krëhërit, sfungjerët (jo 

për qëllime kirurgjike), kontejnerët me izolim të nxehtësisë; brushat dhe gjësendet 

(takemët); gota të  përshtatur për të ushqyer foshnjat dhe fëmijët   

 

 

(111)  19325 

(151)  28/10/2016 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/628 

(591)  E kuqe 

(732)  International Plastic Company L.L.C.         

Studençan, 23060 Suharekë, , KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Plastikat e përfshira në këtë klasë, në veçanti rrëshira artificiale e papërpunuar; 

plastikat e papërpunuara; plastikat e përpunuar, rrëshirat sintetike, plastikat, plastikat e 

ribashkuara, përzierjet, kompozime dhe dispersionet e plastikës, produkte të gatshme nga 

plastike, në veçanti fletët nga plastika, filma plastik, plastikat për ngrirje, fletët prej qelqi të 

xhamit termoplastik, plastikat e vrazhda, shufra plastike, pllaka prej plastike, rrollne 

plastike, tuba plastike, gypa plastike, pjesë të punuara me presion nga plastike "stampimet", 

shirita nga plastikës, elemente te paraformuara nga plastika, të gjithë për përdorim 

industrial si për prodhimin e materialeve ngjitës dhe mbështjellës   

10   Shishe për të ushqyerit; thithëset; biberon mashtruese dhe rrathë qetësues për dhëmb; 

lugë për administrimin e barnave; inkubatorë për bebe; pompa të gjirit; pajisje te 

infermierisë për përdorim në gjidhënje; mbuloja te gjirit; mbrojtës të biberonave; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur   

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

produktet e punuara nga këto materiale dhe që  nuk janë të përfshira në klasat tjera; 

plastikat e përfshira në këtë klasë, në veçanti lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim në fabrikim; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; gypat e lakueshëm 

që nuk janë prej metali, tubat dhe kapakët plastik për silikon, materiale për mbushje prej 

gome ose plastike;  amortizator gome për çekan   

20   Mjete  për trajtim dhe vegla të plastikës, pjesë me formë (që nuk përfshihen në klasa të 

tjera), arkat plastike ne madhësi dhe forma te ndryshme, kasetë plastike, vula për pylltari, 

vegla plastike, distancues plastik , distancues plastike (plus), distancues plastike me 

përforcues metalik, pykat, mbajtës i tabelave te regjistrimit, kuti për nevojat e maces, frezë 

për shpuarjen e stiropolit, kontejnerët, kontejnerët për paketimin nga plastika, paletë e 

ngarkesave jo-metalike, enë, zarfe dhe mbrojtjes dhe produkte të tjera plastike të përfshira 

në këtë klasë (që nuk përfshihen në klasat e tjera)   
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21   Gota të plastikës te dimensioneve  te ndryshme   

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbimet e 

shitjes në fushën e produkteve te plastikës   

 

 

(111)  19326 

(151)  28/10/2016 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/634 

(591)  Vjollce, e kaltër e lehtë, e bardhë, e 

gjelbër   

(732)  International Plastic Company L.L.C.          

Studençan, 23060 Suharekë, , KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 10   Shishe ushqyese; thithëset; biberon mashtruese dhe rrathë qetësues për dhëmb; 

lugë për administrimin e barnave; inkubatorë për bebe; pompa të gjirit; pajisje te 

infermierisë për përdorim në gjidhënje; mbuloja te gjirit; mbrojtës të biberonave; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur   

11   Sterilizuesit; ngrohësit e ushqimit dhe qumështit të foshnjave; shishet pë ujë të nxehtë; 

pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

21   Vegla të vogla shtëpiake dhe kontenierë (jo nga e metaleve të çmuara ose të veshura 

me to); kontejnerët për përdorim në sterilizimin e shisheve për të ushqyerit e foshnjave, 

shisheve për ushqim dhe kapakët (mbylljet) për kontejnerë të tillë; krëhërit, sfungjerët (jo 

për qëllime kirurgjike), kontejnerët me izolim të nxehtësisë; brushat dhe gjësendet 

(takemët); gota të  përshtatur për të ushqyer foshnjat dhe fëmijët.   

 

 

 

(111)  19316 

(151)  28/10/2016 

(181)  13/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/650   

(300)  013718051  06/02/2015  OH 

(732)  SSAB Technology AB Box 70, 101 21 

Stockholm,  SE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 

(540)  STRENX 
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( 511 ) 6   Metale; metale të thjeshta; aliazhe të metaleve të thjeshta; metale të 

papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara; materiale të papërpunuara dhe gjysmë të 

përpunuara prej metali; vegla metalike; struktura metalike; pllaka metalike; metale bazë; 

aliazhe të metaleve bazë; materiale ndërtimore metalike; ndërtesa portative dhe të 

transportueshme prej metali; shufra prej metali; shufra të rrumbullakëta prej metali; profile 

metalike; profile gjysmë shigjete në metal; tela prej metali; rrotulla/bobina per mbledhjen e 

telave prej metali; bulona prej metali; metal i fortë; tuba metalike; rrëshqita prej metali 

[përveç pjesëve të makinave]; vida prej metali; çelik; produkte prej çeliku për industritë e 

minierave, guroreve dhe rërës, ndërtimit, çimentos dhe betonit, qymyrit dhe energjisë, 

punimeve metalike, riciklimit, bujqësisë, transportit, automjeteve (trena, autobusë, 

kamionë), pylltarisë dhe peshkimit; produkte të çelikut për ngritje, transport, miniera, 

bujqësi, për aplikime ne trena e autobusë; çelik për saldim; aliazhe çeliku; tabakë çeliku; 

prodhime çeliku; ndërtesa çeliku; celikë strukturorë; çelik i kromuar; punime strukturore 

prej çeliku; materiale ndërtimi prej çeliku; korniza modulare të parafabrikuar prej çeliku; 

fuçi çeliku; shufra çeliku; produkte të veshura me çelik për vinça të lëvizshëm,  vinça per 

ngritje te mallrave ne lartesi te medha, platforma ajrore, platforma të punës, vinça ngarkues, 

telemanovrues, vinça pompë për beton, manovrues të ngarkesave, gjysmë-rimorkiot, 

makina për miniera, makina për pylltari, kamionë vetëshkarkues, rimorkio, ngarkues 

ballorë, bashkëngjitje për ngarkuesit ballorë, spërkatës, trena, autobusë, kamionë të lehtë, 

kova, kontejnerë, dozerë, lopata, presa bari, makina korrëse dhe thika; enë metalike; enë 

çeliku; fletë të forta kromium karbiti për veshje tubash/ulluqesh etj.,(CCO fletë /pllaka); 

kunja shume funksionale (prej materiali të fortë metalik); kallëpe prej metali; veshje per 

flete/disqe metalike kryesisht ferrota/gurë për frenim; kabina prej metali; korniza metalike; 

sketete kornizash prej metali; korniza shportash prej metali; pllaka dyshemeje prej metali; 

kapake per mbyllje te pjeseve te mbrapme prej metali; pllaka anësore prej metali; 

pllaka/elemente pircing prej metali ne kotakt me buzet ose trupin; pllaka shportash prej 

metali; profile metalike; profile të sipërme prej metali; mure prej metali; mure fundore prej 

metali; mure anësore prej metali; mure anësore prej metali; mure ballore prej metali; porta 

prej metali; sponda të pasme prej metali; mentesha metalike; qafore/mbërthyesa prej metali; 

kuti prej metaleve të thjeshta; kuti metalike për mbrojtje të regjistrimeve në aviona/trena 

etj., që i rrezistojnë përplasjeve, rrëzimit; direkë prej metali; trarë prej metali; aksesorë për 

tuba për bashkim zgjerim, kthesa, etj., prejmetali (jo për mjetet lëvizese)   

 

 

 

(111)  19515 

(151)  11/11/2016 

(181)  30/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/703 

(591)  Teget, kaltër 

(300)  1305492  26/02/2015  BX 

(732)  Huhtamaki Finance B.V.         

Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, The 

Netherlands, NL 

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

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

(540)   
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Prishtinë 

 
 

( 511 ) 16   Letër, karton, karton prej brumit të letrës, duke përfshirë materialet e paketimit 

të bëra prej saj; kuti letër dhe kuti kartoni kartoni, kontejnerët, përfshirë kapakët e tyre 

përkatëse dhe mbulesat; produktet nga fibrat e bluara të kartonit, karton, pllakë kartoni, 

kryesisht kutia, kartona për vezë dhe tabaka për vezë e tabaka të frutave, kuti kontejnerët, 

karton  për shishe vere, karton për ndarjen e shisheve të verës, filxhan mbajtës; paketimin 

mbrojtës nga letra, karton dhe fibër kartoni të formuara për elektronikë dhe ushqimore; kuti 

për një përdorim dhe për disa përdorime, kontejnerët dhe mbulesat prej letre e produkteve 

të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë dhe kartoni për qëllime të paketimit; fleta të 

celulozës për mbështjellës; peceta  nga celuloza; materiale plastike për paketim, që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera; qese plastike dhe letre për qëllime paketimi; mbështjellës 

plastike dhe mbështjellës najloni; faculeta letre dhe mbajtës për filxhana, të gjitha të bëra 

nga gëxhuta (mbeturina e përpunuar  nga kallami i sheqerit); kuti kartoni për gota dhe 

kontenierë, mbështjellës letre dhe çanta; qeska kartoni për pjekje; zbukurime nga letra dhe 

kartoni; peceta letre; faculeta; peceta të lagura të letrës; kuti kartoni; etiketa për paketime të 

bëra prej letre, kartoni ose plastike; gota   

20   Kuti plastike, enë paketimi dhe tuba, përfshirë kapakët e tyre përkatës; mbajtës peshqiri 

dhe mbajtës të pecetave, jo prej metali.   

21   Enë dhe gjëra për kuzhine për një përdorim dhe shumë përdorime, duke përfshirë pjata, 

enët, tabaka, filxhan, gota, gota plastike, enë ushqimi për rostiçeri dhe sallata, kapak, gota 

për vezë, shkopinj druri, kova, mbajtës dhe mbrojtës, duke përfshirë kapakët e tyre 

përkatëse; mbajtësit plastike për peceta, peshqir, gota dhe takëme shtëpiake; kruarse 

dhëmbësh; shkopinj; tabla për nën gota (takëme); tabaka; kuti; tuba; enë plastike për 

ruajtjen e ushqimit dhe gota plastike, duke përfshirë kapakët e tyre përkatëse dhe të gjithë të 

destinuara për industrinë ushqimore; mbajtësit e faculetave nga letra, pecetave, faculetave, 

gota dhe takëme për përdorim shtëpiak, të përfshira në këtë klasë; pip (kashte) plastike për 

të pirë; mbajtëse të gotave per pije nga qelqi.   

 

 

 

(111)  19517 

(151)  11/11/2016 

(181)  30/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/704 

(732)  Huhtamaki Finance B.V.         

Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp,  

The Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  HUHTAMAKI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Letër, karton, karton prej brumit të letrës, duke përfshirë materialet e paketimit 

të bëra prej saj; kuti letër dhe kuti kartoni kartoni, kontejnerët, përfshirë kapakët e tyre 

përkatëse dhe mbulesat; produktet nga fibrat e bluara të kartonit, karton, pllakë kartoni, 
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kryesisht kutia, kartona për vezë dhe tabaka për vezë e tabaka të frutave, kuti kontejnerët, 

karton  për shishe vere, karton për ndarjen e shisheve të verës, filxhan mbajtës; paketimin 

mbrojtës nga letra, karton dhe fibër kartoni të formuara për elektronikë dhe ushqimore; kuti 

për një përdorim dhe për disa përdorime, kontejnerët dhe mbulesat prej letre e produkteve 

të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë dhe kartoni për qëllime të paketimit; fleta të 

celulozës për mbështjellës; peceta  nga celuloza; materiale plastike për paketim, që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera; qese plastike dhe letre për qëllime paketimi; mbështjellës 

plastike dhe mbështjellës najloni; faculeta letre dhe mbajtës për filxhana, të gjitha të bëra 

nga gëxhuta (mbeturina e përpunuar  nga kallami i sheqerit); kuti kartoni për gota dhe 

kontenierë, mbështjellës letre dhe çanta; qeska kartoni për pjekje; zbukurime nga letra dhe 

kartoni; peceta letre; faculeta; peceta të lagura të letrës; kuti kartoni; etiketa për paketime të 

bëra prej letre, kartoni ose plastike; gota.   

20   Kuti plastike, enë paketimi dhe tuba, përfshirë kapakët e tyre përkatës; mbajtës peshqiri 

dhe mbajtës të pecetave, jo prej metali. 

21   Enë dhe gjëra për kuzhine për një përdorim dhe shumë përdorime, duke përfshirë pjata, 

enët, tabaka, filxhan, gota, gota plastike, enë ushqimi për rostiçeri dhe sallata, kapak, gota 

për vezë, shkopinj druri, kova, mbajtës dhe mbrojtës, duke përfshirë kapakët e tyre 

përkatëse; mbajtësit plastike për peceta, peshqir, gota dhe takëme shtëpiake; kruarse 

dhëmbësh; shkopinj; tabla për nën gota (takëme); tabaka; kuti; tuba; enë plastike për 

ruajtjen e ushqimit dhe gota plastike, duke përfshirë kapakët e tyre përkatëse dhe të gjithë të 

destinuara për industrinë ushqimore; mbajtësit e faculetave nga letra, pecetave, faculetave, 

gota dhe takëme për përdorim shtëpiak, të përfshira në këtë klasë; pip (kashte) plastike për 

të pirë; mbajtëse të gotave per pije nga qelqi   

 

 

(111)  19519 

(151)  11/11/2016 

(181)  30/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/705 

(732)  UNION EUROPEENNE DE 

L’INDUSTRIE DES LUBRIFIANTS 

Rue du Luxembourg 22-24, 1000 Bruxelles, 

Belgique, BE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 4   Vajra dhe yndyra industriale; yndyra; derivate (duke përfshirë alkool motorik) 

dhe materie për ndriqim; vaj dhe yndyrë  jo për ushqim, vaj, esenciale, derivate për makina 

lëvizëse dhe lëngje-fluide tjera, derivate të forta dhe gazi; kerozinë  dhe produkte destilimi 

vaji; vaj (i pa përpunuar ose i rafinuar), derivate vaji; parafin dhe dyll; derivate për ndriçim; 

aditive për derivate të cilat nuk janë kemikalie; vajëra pa tym; aditive për yndyra të cilat 

nuk janë kemikalie, vajëra motorike; derivate për makina lëvizëse; bashdyzime për 

mbledhje, lagëje dhe lidhje të pluhurit   

35   Marrëdhëniet me publikun, pyetësorë afarist, përpunimi i të dhënave statistikore, 

anketa, prognoza ekonomike, studime tregu, hulumtimi i tregut, informacione afariste, 

hulumtime afariste, ofrimi i të dhënave afariste përmes faqeve të internetit, ofrimi i kontakt 
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informacioneve afariste, mbledhja e të dhënave në bazen kompjuterike të të dhënave, 

administrimi kompjuterik me të dhëna, kërkimi i të dhënave nëpër datoteka, sistematizimi i 

informacioneve në bazen e të dhënave kompjuterike, hulumtimet afariste, shërbimet e 

agjencioneve për informacone afariste, ndihma në administrimin afarist ose industrial, 

këshillimet organizative dhe administrimi afarist, konsultime profesionale në reklamim,  

administrim i zyres, ekspozimi dhe distribuimi i materialit reklamues, publikimi i teksteve 

reklamuese, publikimi i teksteve të shpalljeve-reklamave, publikimet (në radio, televizion, 

korespondencë, përmes rrjetit informativ), përpunimi i materialeve reklamuese, distribuimi 

i materialit reklamues, huazimi i hapësires së publikimit, huazimi i materialit publikues-

reklamues, prodhimi i filmave reklamues, organizimi i panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese, huazimi i shtandeve të shitjes, shërbimet  e parapagimit në revista apo në 

shërbmet telekomunikuese për të tjerët, administrimi afarist për licencimin e mallit  dhe 

shërbimeve për persona të tretë, shumëzimi i dokumenteve, shërbimet e publikimit të 

revistave, shërbimet e sekretarisë; shërbimet e lobimit për qellime komerciale.   

41   Përgaditja, animacioni, udhëheqja dhe organizimi i konferencave, kongreseve, 

kolokvijumeve, seminareve, simpozijumeve, ekspozitave dhe puntorive për aftësim; 

zbatimi i aftësimit praktik; planifikimi i dëfrimeve; botimi i teksteve, përveç teksteve 

reklamuese; publikimi i abetareve; publikimi elektonik i librave dhe publikimeve periodike 

në internet; shërbimet e mundësimit të shfrytëzimit të publikimeve elekronike të cilat nuk 

mund të mirren; rregulimi i teksteve përpos teksteve reklamuese; reportazheve fotografike; 

shërbimeve fotografike; mundësimi i shfytezimit  onlajn i shënimit në  video të cilët nuk 

mund të mirren; mikro-botime; mikro-filmime; montimi i video shiritave.   

45   Shërbimet e lobimit për qëllime jo komerciale, konsultime në çështjet juridike, 

hulumtime në çështje juridike, shërbimet e përgaditjes së dokumentacionit juridik, 

administrimi juridik me leje, licencimi i pronesisë intelektuale, licencimi i softuerit, 

regjistrimi i emrit të domeneve, shërbimet e zgjedhjes së kontesteve jashtgjyqësore, 

ndërmjetesimi. 

 

   

 

 

(111)  19520 

(151)  11/11/2016 

(181)  30/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/706   

(732)  NOVARTIS AG  4002 Basel, 

Switzerland, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SEQUADRA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike .   
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(111)  19522 

(151)  11/11/2016 

(181)  30/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/709   

(732)  BAS TUTI FRUTI DOOEL  Rr. Skupi 

20 nr. 411000 Shkup, Maqedoni, MK 

 (740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte 

pastrues, llustrues, krrues dhe gërryes; esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione flokësh, 

shamponë, sapun tualeti, sapun banje, ujë kolonje, ujë livande. ujë tualeti. ujë aromatik.   

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 (përjashtuar llojet e birrës), verëra. 

 

   

 

 

 

(111)  19529 

(151)  11/11/2016 

(181)  31/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/711 

(732)  Biogen MA Inc. 250 Binney Street, 

Cambridge, MASSACHUSETTS 

02142,U.S.A, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr.  

 
 

(540)  SPINRAZA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   “Preparate farmaceutike për trajtimin çrregullimeve neurologjike.”  
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(111)  19525 

(151)  11/11/2016 

(181)  31/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/712 

(732)  VINDIJA d.d. Varaždin        

Međimurska 642000 Varaždin Hrvatska 

(HR), HR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  BOVI BLUE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht dhe prodhime të qumështit   

 

 

(111)  19527 

(151)  11/11/2016 

(181)  03/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/713   

(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD. Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd.Bantian, Longgang 

District, Shenzhen,P. R. China, CN 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 
 

 

( 511 ) 9   Telefona mobil; mbështjellës mbrojtës për telefona mobil; folie mbrojtëse për 

telefona mobil; kompjuterë tablet; mbështjellës mbrojtës për kompjuterë; folie mbrojtëse 

për kompjuterë; orë të mençura; byzylyk të mençur; mikrofonë; shurdhuese për vesh; 

dëgjuese; ruterë; porta.   

 

 

 

(111)  19566 

(151)  15/11/2016 

(181)  03/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/714 

(732)  TEORI TEKSTIL SANATI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI           

KERESTECILER SITESI, FATIH ADDESI, 

SELVI SOKAK, NO;1, MERTER- 

ISTANBUL/ TURKEY, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

(540)   
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( 511 ) 25   Veshje, do me th[n[ pantallona, xhaketa, pardesy, kapot, funde, costume, triko, 

jelekë, këmisha, astar të gatshëm nga lëkura (pjesë të veshjes), këmisha me mange të 

shkurtra , xhupe, fustane, pantollona Bermuda, pantallona te shkurtera, pixhame, pullover, 

xhinse, tuta, veshje shiu, veshje plazhi, costume banje; costume noti; veshje pë sport 

(veçanërisht që përdorën për sport), veshje per bebe, do me thënë, këmisha, pantollona, 

kapotë, fustane; veshje të brendeshme, do me thënë brekë boksere, sutjenë, brekë 

tëshkurtëra (të ngjitura për trupi), brekë, çorape; veshmbathje, do me thënë këpucë duke 

përjashtuar këpucët ortopedike, sandale, çizme jo ujëlëshuese, çizme për ecje, çizme të 

shkurtëra, këpucë sporti, papuçe; pjesë të këpucëve do me thënë pjesë të sipërme, tabanë pë 

veshmbathje; mbulesa koke, kapela, kapela me ballëk, bereta, kapela ( mbulesa koke), 

kapela shkolle.   

 

 

 

(111)  19531 

(151)  11/11/2016 

(181)  03/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/715 

(732)  PTK   SH.A. Dardania  pn.10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Afrim Gashi  PTK   SH.A.Dardania  

pn.10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 38   përfshin kryesisht shëebime që lejojnë të paktën një që të kumunikojë me një 

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

Telekomunikacione. Lejojnë një person të bisedojë me një tjetër, transmetojnë mesazhe nga 

një person te një tjetër dhe vendosin një person në komunikim gojor dhe visual me një tjetër 

(radio dhe television), shërbime që konsistojnë kryesisht në transmetimin e programeve ose 

të televizioneve, shërbime të reklamimit në radio 

   

 

 

(111)  19559 

(151)  15/11/2016 

(181)  03/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/716   

(732)  PTK   SH.A.Dardania  pn.10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Afrim Gashi  PTK   SH.A.  

(540)   
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Dardania  pn.10000 Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 38   përfshin kryesisht shëebime që lejojnë të paktën një që të kumunikojë me një 

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

Telekomunikacione. Lejojnë një person të bisedojë me një tjetër, transmetojnë mesazhe nga 

një person te një tjetër dhe vendosin një person në komunikim gojor dhe visual me një tjetër 

(radio dhe television). 

shërbime që konsistojnë kryesisht në transmetimin e programeve ose të televizioneve, 

shërbime të reklamimit në radio 

   

 

 

 

(111)  19560 

(151)  15/11/2016 

(181)  03/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/717   

(732)  PTK   SH.A. Dardania  pn.10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Afrim Gashi PTK   SH.A.  

Dardania  pn.10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 38   përfshin kryesisht shëebime që lejojnë të paktën një që të kumunikojë me një 

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

Telekomunikacione .Lejojnë një person të bisedojë me një tjetër, transmetojnë mesazhe nga 

një person te një tjetër dhe  vendosin një person në komunikim gojor dhe visual me një 

tjetër (radio dhe television). 

shërbime që konsistojnë kryesisht në transmetimin e programeve ose të televizioneve, 

shërbime të reklamimit në radio 
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(111)  19562 

(151)  15/11/2016 

(181)  03/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/718 

(732)  PTK   SH.A. Dardania  pn.10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Afrim Gashi  PTK   SH.A.  

Dardania  pn.10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 38   përfshin kryesisht shëebime që lejojnë të paktën një që të kumunikojë me një 

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

Telekomunikacione. Lejojnë një person të bisedojë me një tjetër, 

transmetojnë mesazhe nga një person te një tjetër dhe vendosin një person në komunikim 

gojor dhe visual me një tjetër (radio dhe television). 

shërbime që konsistojnë kryesisht në transmetimin e programeve ose të televizioneve, 

shërbime të reklamimit në radio 

   

 

 

(111)  19569 

(151)  15/11/2016 

(181)  04/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/722 

(591)  E verdhë, portokalli  

(732)  ETI GIDA  SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi 

Bolgesi 11.Cadde ESKISEHIR 

TURKEY,TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Pjekurina (kreker). 
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(111)  19572 

(151)  15/11/2016 

(181)  05/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/727 

(732)  ASHLAND LICENSING AND 

INTELLECTUAL PROPERTY LLC   

5200 Blazer Parkway,Dublin, Ohio 43017, 

U.S.A., US 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  PREMIUM BLUE RESTORE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 4   Vajra motorik për përdorim në disel makinat. 

 

   

 

(111)  19576 

(151)  15/11/2016 

(181)  05/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/728 

(732)  Kinki University  4-1, Kowakae 3-

chome, Higashiosaka-shi Osaka 577-8502, 

Japan , JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  Kindai University 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 41   Shërbimet arsimore dhe instruksione në lidhje me artet, vepra artizanale, sportin 

apo njohuri të përgjithshme, aranzhim, udhëheqje dhe organizim të seminareve, sigurim i 

publikimeve elektronike, shërbime të librarive referente për literaturë dhe regjistrime 

dokunentare, prezantim i perfomansave të showe të drejtpërdrejte, drejtim ose prezantim i 

lojrave, prezantim i perfomansave muzikore, sigurim i pajisjeve sportive, sigurim i pisjeve 

për filma,  show, lojra, muzikë ose trajnime mësimdhënije, dhënie me qira të aparateve dhe 

makinave kinematografike, dhënie me qira të kino-filmave, dhënie me qira e instrumenteve 

muzikore, dhënie me qira e paisjeve sportive, dhënie me qira e seteve televizive, dhënie me 

qira e steve të radios, dhënie me qira  të librave, fotografi, dhënie me qira e kamerave, 

dhënie me qira të instrumenteve dhe makinave optike.   

42   Studime ose hulumtime gjeologjike, dizajnim i makinave, aparatve, inatrumenteve 

(përfshi pjesët për ato) ose sistemet që i përbëjnë këto makina, aparate dhe instrumente, 

dizajnim, dizajnim i sotuerit kompjuterik, programim kompjuterik, ose mirmbajtje e 

softuerit kompjuterik, analiza apo hulumtime në ekonomi, administrim biznesi shkenca 

komerciale, letërsi, shkencat e artit, studime kulturore, gjuhëve apo shkencave sportive 

shëndetësore, testimin, inspektimin apo hulumtime në matematikë, fizikë, shkencat 

jetësore, kimi, kiminë aplikative, inxhinierinë mekanike inxhinieri elektrike, inxhinerinë 

elektronike, informatikës, inxhinierisë civile, arkitekturë, farmaci, bujqësi, shkencat e 

peshkimit, shkencat e të ushqyerit, shkencat mjekësore, dhe biologji, inxhinerinë gjenetike, 
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studime projektimi, ose sisteme inxhinierie, testimin, inspektimin ose hulumtim të barnave, 

kimikateve, kozmetikës ose artikujve ushqimor, hulumtim në konstruksionin e ndërtesave 

ose planifikimin e qytetit, testimi apo hulumtime mbi parandalimin e ndotjes, testimi apo 

hulumtim të energjisë elektrike, testimi apo hulumtie në inxhinierinë civile, testimin, 

inspektim apo hulumtim në bujqësi, blegtori, pyje ose peshkatari, testimi ose hulumtim të 

makinave, aparateve dhe instrumenteve, dhënie me qira të aparateve matëse, dhënie me qira 

të kompjuterëve, sigurim i programeve kompjuterike. 

 

   

45   Analiza ligjore ose shërbime hulumtimi.   

 

 

(111)  19578 

(151)  15/11/2016 

(181)  06/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/732 

(591)  e kuqe   

(732)  Al-Trade sh.p.k           

 BAU  CONSTRUCTION  Veternik-

Prishtinë, KS 

(740)  Arber Fazliu   Rr.”Azem Bejta” nr 28 

Skënderaj 

 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 39   Transport, paketimin dhe ruajtjen e mallrave, marrëveshje të udhëtimit   

 

 

(111)  19580 

(151)  15/11/2016 

(181)  06/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/733 

(732)  PIRELLI TYRE S.P.A.Viale Piero e 

Alberto Pirelli 25, 20126 Milan, Italy, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

 Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  TRIATHLON 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   “Goma, të forta, për rrota të automjeteve; goma pneumatike, gjysëm 

pneumatike dhe/apo të ngurta; goma për automjete; qarqe te rrotave (rims/fellne); tuba të 

brendshëm dhe mus (shkumë fleksibile) për goma të automjeteve” 

 

   

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

434 

 

 

 

(111)  19595 

(151)  15/11/2016 

(181)  06/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/734 

(732)  FACTIS, S.A.PARATGE ROQUES 

BLANQUES,  S/N.17253 MONT-RAS 

GIRONA SPAIN, ES 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   Rr.  

 
 

(540)  FACTIS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   goma për fshirje; mbrojtës për fshirje, prodhime për fshirje; mprehëse elektrike 

dhe jo elektrike për lapsa; makina elektrike dhe jo elektrike për mprehjen e lapsave; letër, 

kartuç; gjëra të shtypura; materijal për libërlidhje; fotografi; materijal për zyre; ngjitës për 

letër ose për përdorim shtëpiak; materijal artistik; brusha për vizatim; rekuizita për makina 

shkrimi dhe rekuizite për zyre (përveç mobileve); materijal instrukcioni dhe materijal për 

aftësim (përveç aparateve); materijale plastike për paketim (të cilat nuk janë të përfshira në 

klasa të tjera); shkronja shkrimi; klishe; paisje shkollore (fletora dhe paisje për shkrim); 

fletore, albume, libra, fletushka, publikime të shtyputa, plastelina për modelim, fshisa për 

tabela shkrimi, vetëngjitëse, kalendarë, uresa-kartolina, lapsa për tabela, marker.  

 

  

 

 

(111)  19611 

(151)  15/11/2016 

(181)  06/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/735 

(732)  MARCO DACHS, S.A. ZONA 

INDUSTRIAL DE MORENA,  317253 

MONT-RAS GIRONA SPAIN, ES 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   goma për fshirje; mbrojtës për fshirje, prodhime për fshirje; mprehëse elektrike 

dhe jo elektrike për lapsa; makina elektrike dhe jo elektrike për mprehjen e lapsave; letër, 

kartuç; gjëra të shtypura; materijal për libërlidhje; fotografi; materijal për zyre; ngjitës për 

letër ose për përdorim shtëpiak; materijal artistik; brusha për vizatim; rekuizita për makina 

shkrimi dhe rekuizite për zyre (përveç mobileve); materijal instrukcioni dhe materijal për 

aftësim (përveç aparateve); materijale plastike për paketim (të cilat nuk janë të përfshira në 

klasa të tjera); shkronja shkrimi; klishe; paisje shkollore (fletora dhe paisje për shkrim); 

fletore, albume, libra, fletushka, publikime të shtyputa, plastelina për modelim, fshisa për 
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tabela shkrimi, vetëngjitëse, kalendarë, uresa-kartolina, lapsa për tabela, marker.    

 

 

 

(111)  19582 

(151)  15/11/2016 

(181)  06/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/736 

(732)  MARCO DACHS, S.A. ZONA 

INDUSTRIAL DE MORENA,  317253 

MONT-RASGIRONA SPAIN, ES 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   Rr.  

 
 

(540)  NATA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   goma për fshirje; mbrojtës për fshirje, prodhime për fshirje; mprehëse elektrike 

dhe jo elektrike për lapsa; makina elektrike dhe jo elektrike për mprehjen e lapsave; letër, 

kartuç; gjëra të shtypura; materijal për libërlidhje; fotografi; materijal për zyre; ngjitës për 

letër ose për përdorim shtëpiak; materijal artistik; brusha për vizatim; rekuizita për makina 

shkrimi dhe rekuizite për zyre (përveç mobileve); materijal instrukcioni dhe materijal për 

aftësim (përveç aparateve); materijale plastike për paketim (të cilat nuk janë të përfshira në 

klasa të tjera); shkronja shkrimi; klishe; paisje shkollore (fletora dhe paisje për shkrim); 

fletore, albume, libra, fletushka, publikime të shtyputa, plastelina për modelim, fshisa për 

tabela shkrimi, vetëngjitëse, kalendarë, uresa-kartolina, lapsa për tabela, marker.  

 

   

 

 

 

(111)  19584 

(151)  15/11/2016 

(181)  07/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/737 

(732)  MANIFATTURA MARIO 

COLOMBO & C. S.P.A.Via Olimpia 3,  

Monza (MB), 20900 Italy, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr.  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   “Valixhe, bagazhe; çanta udhëtimi me apo pa rrota; valixhe me apo pa rrota; 

çanta të veshjeve për udhëtim; çanta për përdorim të kalimit të natës tek dikush tjetër; 

valixhe dokumentash; çanta të atasheve; çanta dore; çanta krahu; çanta mbërthyese; çanta 

bartëse; çanta shopingu; çanta kampingu; çanta të shpindës; çanta beli; kuleta; portofole; 

këllëfe për çelësa; kuleta për monedha; çanta dore; komplete për rruarje për meshkuj që 

shiten të zbrazta; çanta kozmetike që shiten të zbrazta; këllëfe higjienike që shiten të 

zbrazta; çanta bukurie qe shiten të zbrazta; ombrella; parasolë.”   



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

436 

 

 

25   “Veshmbathje për meshkuj, femra dhe fëmijë, gjegjësisht xhaketa, xhaketa sportive, 

pantollone, xhinse, pallto, pardesy, mantela, mantela shiu, jeleke, pelerina, xhupa me 

kapuçë, këmisha, bluza, funda, pantollone të shkurta, pantollona të shkurta bermude, 

fustane, kostume, fanella, robdishane, xhupa, këmisha të thurura, këmisha polo, këmisha 

sportive, pantollona sportivë, pantollona sportivë të shkurtë, triko, puloverë, triko të thurur, 

xhemperë; çorapë, çorapë sportive; kravata, kravata fluturë; rrypa, shirita brezi; kapela, 

kasketa, kapuça mbulues, bereta, kapota, shirita koke; dorëza; shalle, shalle mbështjellëse, 

mbulesa koke; pizhama, fustane nate, këmisha nate, mantela nate; rroba banjo; veshje të 

brendshme të femrave, brekë të shkurta, brekë dhe fanellërë, shorce boksera, korsete, 

këmisha të brendshme, sutjena, brekë me këmbëza, sutjena pa aski, jeleke femrash, 

zhupona; rroba banjo, kostume banjo; mbështjellës gjoksi, mbulesa, fustana dielli; këpucë, 

sandalle, qizme, pantofla dhe këpucë sportive.”   

28   “Uniforma sportive; dorëza skijatorësh, dorëza për snobord, dorëza për golf, dorëza bër 

bejsboll, dorëza për kriket, dorëza për futboll; skija, shtiza skijash, snoborde, reketa të 

këpucëve të borës; reketa tenisi, topa tenisi; topa për golf, topa për bejsboll, topa për kriket, 

topa për futboll; shkopa për kriket, shkopa për bejsboll; shkopa për golf; çanta për golf me 

apo pa rrota; çanta për pajisje futbolli, çanta për reketa të tenisit, çanta për shkopa të 

bejsbollit, çanta për shkopa të kriketit; çanta për skija, çanta për snobord; çanta veçanërisht 

të adoptuara për pajisje sportive; heqëla noti.”   

 

 

 

(111)  19585 

(151)  15/11/2016 

(181)  07/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/739   

(300)  30 2015 000 990  10/02/2015  DE 

(732)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG          

Cari-Metz-Straße 176185  Karlsruhe 

Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Përgatitje për larje dhe zbardhim; përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe 

gërryerje; sapunë; artikuj parfumerie; vajra esencialë, përgatitje për kujdes trupi dhe 

bukurie; locion për flokë; përgatitje për kujdes të dhëmbëve; përgatitje kozmetike për 

banja; artikuj kozmetikë, përgatitje kozmetike për buzë, vetulla, thonjë, thonjë për gishta 

këmbësh, fytyrë dhe duar; lapsa kozmetikë; përgatitje kozmetike për kujdes të buzëve, 

syve, vetullave, thonjë të gishtit ose gishtave të këmbës; xhelra për dush; deodorantë për 

njerëz ose për kafshë; parfumë; kremra lëkure [për përdorim kozmetik]; gjalp për trup [për 

përdorim kozmetik]; locionë kozmetike për lëkurë; qumësht fyture dhe trupi [për përdorim 

kozmetik]; serumë për lëkurë [për përdorim kozmetik]; përgatitje kozmetike që vihet si 

shtresë për pastrim lëkurë [për përdorim kozmetik]; përgatitje kozmetike që vihet si shtresë 

për pastrim të duarve [për përdorim kozmetik]; maska bukurie për duar; doreza, të ngopura 

me locione kozmetike [për përdorim kozmetik]; buzëkuqë; shkopa me pambuk për qëllime 
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kozmetike; maska për bukuri; kremra për zbardhim lëkure; manikyr; përgatitje për 

makjazh; locionë për flokë; vajra esencialë prej kedre; bojra floku; përgatitje për valëzim 

floku; qerpikë artificial; përgatitje kozmetike për qerpikë; takëme kozmetike; topa pambuku 

për qëllime kozmetike; përgatitje për largim makjazhi; sapunë dezinfektues; tretësirë ujore 

e hipoklorit natriumit përdorur si dezinfektues apo agjent zbardhimi; ujë me erë të 

këndshme aromatike; formë e holluar parfumi; përgatitje për depilim; dyll për depilim; 

ekstrakte lulesh [parfumë]; makjazh; baza për parfumë lulesh; përgatitje për tymosje 

[parfumë]; vaj esencial i acidit salicilik; vazelinë për qëllime kozmetike; alkol terpeni me 

aromë barbarize gjendur në vajin e trëndafilit përdorur në parfumeri; graso për qëllime 

kozmetike; peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; vaj 

jasmine; vaj livande; vajra për parfumë dhe aroma; vaj trëndafili; vajra për qëllime tualeti; 

ketone trandafili [parfumë]; locionë për qëllime kozmetike; qumësht larës për qëllime 

tualeti; përgatitje për lavanderi; artikuj për tualet; esencë mendre [vaj esencial]; mendër për 

parfumë; sapunë me ilaç; artikuj kozmetikë për vetull; misk [parfum]; neutralizuesa për 

valëzim të qendrueshëm; shampo; thonjë artificial; përgatitje kujdesi për thonjë; parfum; 

përgatitje kozmetike për kujdes të lëkurës; sapunë për djersitje të këmbës; pomadra për 

qëllime kozmetike; pudër për makjazh; përgatitje për rroje; sapunë deodorantë; qese për 

parfumim teshash; sapunë tualeti; lapsa për vetull; pudër talk, për përdorim tualeti; bojra 

kosmetike; antidjersë [artikuj tualeti]; sapunë antidjersë; qumësht bajameje për qëllime 

kozmetike; përgatitje për nxirrje nga dielli [artikuj kozmetike]; artikuj aromatizues [vajra 

esencialë]; substanca me erë të mirë [aromatizues] për pije [vajra esencialë]; kripëra për 

banjë, jo për qëllime mjeksore; bojra për mjekër; përgatitje kozmetike për qëllime hollimi; 

ngjitës për fiksimin e qerpikëve artificialë; kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike; 

regjës për qëllime kozmetike; përgatitje për zbardhim [çngjyrues] për qëllime kozmetike; 

përgatitje për pastrim të protezave të dhëmbëve; shami letre të ngopura me locione 

kozmetike; shkëlquesa për dhëmbë të vënë; ngjitës për qëllime kozmetike; locionë pas-

rroje; spraj për flok; bojë për qerpikë-vetulla; lule të thara dhe erëza  [artikuj arome]; spraj 

për freskim frymëmarrje; xhelra dentar për zbardhim; kallamë temjani; përgatitje për 

aromatizim ajri; kallamë për freskim frymëmarrje; përgatitje dushi për higjenën personale 

ose qëllime erëheqje [artikuj tualeti]; përgatitje prej aloe vera për qëllime kozmetike; xhelra 

për masazh ndryshe nga ata për qëllime mjeksore; shkëlqyesa buze; balsam ndryshe nga ato 

për qëllime mjeksore; shampo të thata; artikuj artistik për thonj; përgatitje për mbrojtje nga 

dielli; përgatitje për fërkim; përgatitje të aloe vera për qëllime kozmetike; vajra masazhi për 

qëllime kozmetike; larësa goje pa ilaç; vaj bajame; sapunë prej bajame; qelibar [parfum]; 

sapunë për të shndërit pëlhurat; sapunë rroje; larës goje, jo për qëllime mjeksore; dyll për 

mustaqe; vajra esencialë prej limoni; Kolonjë; ngjyruesa për qëllime tualeti; letër zumpare; 

përgatitje për heqje verniku; ngjitësa për fiksim të flokëve artificial; kripëra zbardhimi; 

sodë zbardhimi; zbardhues për lavanderi; lustër lavanderie; dru me aromë; karbide të 

metalit [gërryesa]; karbid silikoni [gërryes]; hi vullkanik për pastrim; krem për këpucë; 

përgatitje për lustrim; përgatitje për shkëlqim; dyll këpucësh; lustër për mobilje dhe 

dysheme; përgatitje për shkëlqim [lustër]; dyll për këpucarët; parafinë për këpucar; dyll për 

lavanderi; dyll për dysheme parketi; dyll për shkëlqim; dyll për rrobaqepësa; ngjyruesa për 

lavanderi; rujatësa lëkure [shkëlquesa]; artikuj kozmetike për kafshë; shkumësa për 

pastrim; larguesa njollash; kremra për lustrim; sodë për larje, për pastrim; pasta për rripa 

për mprehje brisqesh; kremra për lëkurë; përgatitje për heqje ngjyrash; përgatitje për heqje 

verniku; temjan; përgatitje për njomje për lavanderi; esenca eteriale; përgatitje për pastrim; 
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letër për lustrim; letër zmerile; gurë për lustrim; gurë prej shkume deti; sodë kaustike; 

turpentin, për çlyrosje; vaj turpentine për çlyrosje; terpena [vajra esencialë]; veshje 

abrazive; veshje qelqi; gur fosil silice për lustrim; abrazivë; zumpare; amoniak [alkal i 

avullueshëm] [detergjent]; gurë shapi [regjës]; lëndë zbutëse për pëlhurë për përdorim në 

lavanderi; shampo për kafshë shoqëruese; ajër i presuar në bidon teneqeje për qëllime 

pastrimi dhe heqje pluhrash; pëlhura të ngopura me një detergjent për pastrim; deodorantë 

për kafshë shoqëruese; peceta letre të ngopura me vajra esencialë për përdorim kozmetik 

dhe peceta letre për kozmetik të para-njomura; vajra, locionë, kremra, pudra për qëlllime 

kozmetike dhe përgatitje kozmetike për banjo; xhel për trup dhe për dush; kremra për 

fytyrë, lëkurë dhe trup për përdorim kozmetik; lëndë për ushqim floku [për përdorim 

kozmetik]; kremra pas-rroje; ujë tualeti; shkumë rroje; xhel për rroje; kremra për rroje, 

lapsa për rroje [regjësa]; shtresuesa; spraj me ujë mineral për përdorim kozmetik; përgatitje 

për larje floku; vajra për qëllime pastrimi; përgatitje për pastrim në të thatë; gurë për rroje 

[regjësa]; shami letre të ngopura me vajra kozmetikë dhe locionë; rimelë; fshehësa [artikuj 

kozmetikë]; zbutësa lëkure; kremra për lëkurë; larguesa të lustrës të thoit; holluesa të 

lustrës të thoit; sedefë për thonjë të gishtave; materiale për kalim gdhendjesh dhe figurash 

në thonjë.    

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje higjenike për përdorim mjeksor; 

ushqim dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor dhe veterinari, ushqim 

për bebe; shtesa ushqimore dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashatim 

plage; përgatitje për mbushje dhëmbi dhe material për marrje forme për qëllime dentare; 

dizinfektantë; përgatitje për shkatërim parazitësh; këpurdhëvrasës, herbicide; përgatitje për 

pastrim ajri; leukoplastë ngjitës; përgatitje për banjë për qëllime mjeksore; kripëra për banja 

me ujë mineral; banja oksigjeni; ujë deti për banjo mjeksore; përgatitje terapeutike për 

banjë; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; bandazhe mjeksore; bandazhe për 

fashatim; balsam për qëllime mjeksore; sheqerka me ilaç; baltë mjeksore; baltë për banja; 

byzylyk për qëllime mjeksore; përgatitje për trajtimin e djegieve; përgatitje për kallo; 

përgatitje farmaceutike; rripa për peceta sanitare [peshqirë]; pambuk për qëllime mjeksore; 

përgatitje kimiko-farmaceutike; shkopinj tymues; përgatitje me vitamina; solucione për 

lente kontakti; përgatitje për djegie nga dielli për qëllime farmaceutike; lapsa për 

kokëdhimbje; lapsa kaustikë; përgatitje për morth; lapsa hemostatik; ujë melise për qëllime 

farmaceutike; ujra mineral për qëllime mjeksore; kripëra uji mineral; ujë termal; lëvore për 

qëllime farmaceutike; eliksirë [përgatitje farmaceutike]; tretësa për heqje të leukoplastëve 

ngjitës; purgativë; yndyrë mjelje; locionë për qëllime farmaceutike; çamçakëzë për qëllime 

mjeksore; brekë sanitare; tampon sanitar; mbushje sanitare; peshqirë sanitar; përgatitje 

farmaceutike për kujdes të lëkurës; çajra bimorë për qëllime mjeksore; përgatitje 

farmaceutike për trajtim të zbokthit; ilaçe për djersitje të këmbës; përgatitje sterilimi; 

pomadra për djegie nga dielli; kripëra banje për qëllime mjeksore; pije dietike të 

përshtatura për qëllime mjeksore; peceta higjenike për gra [sanitare]; përgatitje tymosëse 

për qëllime mjeksore; shami të ngopura me locionë farmaceutikë; përgatije me elementë 

gjurmues për përdorim tek njerëzit dhe kafshët; larësa goje për qëllime mjeksore; 

deodorantë për veshje dhe tekstilë; përgatitje që deodorizojnë ajrin; pilula për nxirrje; larësa 

goje me ilaç; përgatije me aloe vera për qëllime farmaceutike; dezinfektantë për qëllime 

higjenike; përgatitje për pastrim duarsh; ngjitësa për vënie dhëmbësh; artikuj për 

kokëdhimbje; pambuk antiseptik; leukoplastë mjeksorë; ilaçe prej drithi; pambuk për 

qëllime mjeksore; kopër për qëllime mjeksore; infuzione mjeksorë; çaj mjeksor; vaj prej 
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mëlçisë së merlucit; ilaçe qetësues për nerva; ilaçe për djersitje; shirita ngjitës për qëllime 

mjeksore; peceta për mospërmbajtje; përgatitje që pastrojnë lentet e kontaktit; fibra dietike; 

pelena, thithëse, për mospërmbajtësit; mbushje pambuku për ushqyerje me gji; ngjitës 

kocke për qëllime kirurgjikale dhe ortopedike; ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; 

përgatitje për dush për qëllime mjeksore; larësa syri; pilula për ndrydhësa oreksi; pilula 

antioksidante; përgatitje mjeksore për qëllime dobësimi; ndihmësa për qëllime mjeksore; 

alkol mjeksor; alkol për qëllime farmaceutike; lënda anestezike; antibiotikë; përgatitje 

kundra parazitëve; përgatitje antiseptike; barna për qëllime njerëzore; barna për qëllime 

veterinare; barna për qëllime dentare; përgatitje farmaceutike për përdorim në sy; përgatitje 

bakteriale për përdorim mjeksor dhe veterinare; qetësuesa; përgatitje biologjike për qëllime 

mjeksore; përgatitje biologjike për qëllime veterinare; bimë pastruese dhe detoksifikuese; 

lapsa rrudhës; kontraceptivë kimik; kontraceptivë kimik për diagnostikim shtatzanie; 

përgaitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; 

përgatitje kimike për qëllime veterinare; deodorantë, ndryshe nga ata për njerëz ose për 

kafshë; detergjentë për qëllime mjeksore; substanca dietike të përshtatura për përdorim 

mjeksor; ushqim dietik për përdorim mjeksor; ilaçe për qëllime mjeksore; përgatitje me 

cilësitë e albuminës për qëllime mjeksore; enzima për qëllime mjeksore; enzima për 

qëllime veterinare; përgatitje prej enzime për qëllime mjeksore; glukozë e përshtatur për 

përdorim mjeksor; gomë për qëllime mjeksore; infuzione mjeksore; hormone për qëllime 

mjeksore; lëndë të pakëndëshme për insekte; myshk irlandez për qëllime mjeksore; kasula 

për ilaçe; germicide; kompresa; pije me qumësht të maltuara për qëllime mjeksore; qumësht 

bajameje për qëllime farmaceutike; pije mjeksore; përgatitje mjeksore për rritje të flokut; 

bimë mjeksore; pelena; tamponë sanitar; mentol; shtesa ushqimore minerale; ujra mineral 

për qëllime mjeksore; përgatitje për të ndihmuar daljen e dhëmbëve; përgatitje për mbrojtje 

nga mola; letër për mbrojtje nga mola; shtesa ushqimore të përshtatura për përdorim 

mjeksor; vajra mjeksorë; përgatitje kundra parazitëve; paraziticide; tablet për qëllime 

farmaceutike; mendër për qëllime farmaceutike; mbushje për rrëgjyl; fenol për qëllime 

farmaceutike; pilula për qëllime farmaceutike; përgatitje antikriptogamike; çanta mjeksore, 

të transportueshme, të mbushura; kripëra me aromë; vaj kastori për qëllime mjeksore; 

pomadra për qëllime mjeksore; hape të tretshme prej kripe amoniaku; kripëra për qëllime 

mjeksore; barna gjumi; çaj për dobësim për qëllime mjeksore; shurupra për qëllime 

farmaceutike; shirita për teste mjeksore; ngjyruesa për qëllime mjeksore; glukozë për 

qëllime mjeksore; larësa vagine; vazelinë për qëllime mjeksore; kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura; dixhestivë për qëllime farmaceutike; lapsa për lytha; pëlhura larje të 

paranjomura [shami] të ngopura me përgatitje farmaceutike; pelena për bebe prej material 

tekstili; brekë-pelena [pelena si brek].    

8   Vegla dore dhe mjete (që operojnë pa elektricitet); takëm [thika, pirunj dhe lugë]; armë 

të ftohta; brisqe rroje; pinceta; shtytës për lëkurën mbi thua; përdredhësa qerpiku; gërshërë 

për mjekër; gërshërë; prerëse thonjsh; piskatore; vegël për heqjen e qimeve; takëme 

pedikyri; kuti brisqesh rroje; vegla dore për qethje flokësh; brisqe rroje; kuti për rroje; lima 

për thonjë, elektrike ose jo-elektrike; prerëse për thonjë, elektrike ose jo-elektrike; lustruesa 

për thonj, elektrik ose jo-elektrik; takëme manikyri; pajisje për heqje qimesh, elektrike dhe 

jo-elektrike; takëme manikyri, elektrik; shkopinj manikyri [vegël për manikyr]; shkopinj 

palisandre [vegla manikyri]; masha për të bërë çurrela; rripa lëkure për mprehje; 

instrumenta për mprehje; lima; instrumenta për hollim tehu; hekura për lustrim [vegla për 

shkëlqim]; aparatura për tatuazh; brisqe rroje, elektrike ose jo-elektrike; takëm tavoline, 
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veçanërisht për fëmijë, gjithashtu të bërë prej plastike; gërshërë thonjsh për bebe, elektrike 

ose jo-elektrike; lugë të ndjeshme, në veçanti lugë që ndryshojnë ngjyrën sipas 

temperaturës; hekura për drejtim floku, jo-elektrikë; aparatura për prerje flokësh (elektrike 

dhe jo-elektrike); makinë për prerje flokësh për përdorim personal, elektrike dhe jo-

elektrike; vegla për heqje gozhdës; aparatura për shpim veshësh; vegla dore për bërje 

flokësh kaçurrela; vegla dore për dredhje floku.     

10   Aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë, mjeksorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy 

dhe këmbë; artikuj ortopedikë; material për qepje plage; doreza për ushqyerje dhe kujdes 

shëndetsor për qëllime mjeksore; doreza për qëllime mjeksore, doreza për masazh për 

qëllime mjeksore; proteza floku; doresa për shtëpi për qëllime mjeksore; doreza për të bërë 

makjazh për qëllime mjeksore; doreza njëpërdorimshme për qëllime mjeksore; doreza 

antiseptike për qëllime mjeksore; jastëkë për ngrohje [jastëkë], elektrike, për qëllime 

mjeksore; dhëmbë artificialë; aparatura për masazh estetik; kruajtëse gjuhe; mjete për 

pastrim veshi; pasqyra për dentist; aparatura masazhi; gjymtyrë artificiale; prezervativë; sy 

artificial.     

11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; ngrohësa shisheje bebesh (elektrike); shishe për ujë të 

nxehtë; llamba ndriçimi për gjumë; drita nate; avulluesa; karrige tualeti për fëmijë (WC); 

kabina tualeti (WC); uturak për fëmijë që zhvendoset (WC); tharëse flokësh si kapuçë; 

jastëkë për ngrohje, jo për qëllime mjeksore; pajisje të instaluara banje; pajisje metali që 

përmbajnë qymyr për ngrohje shtrati; bide; aparatura për nxirrje; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; pajisje të instaluara për gjenerim avulli; pajisje me avull për heqje rrudhash; 

aparatura dezinfektuese; makinë automatike dezinfektuese për tualete; aparatura për heqjen 

e erës së keqe, jo për përdorim personal; aparatura për distilim; koka dushi; makina dhe 

aparatura për akull; freskore elektrike për përdorim personal; çajnikë, elektrikë; pajisje 

sinjalizuese me dritë; abazhurë tavolinw tw me formw tw rrumbullakwt; pajisje elektrike 

ose jo-elektrike për të mbajtur këmbët ngrohtë; aparatura me avull për kozmetikë fytyre 

[sauna]; aparatura për ftohje pije; tharëse flokësh; aparatura për tharje duarsh për banjo; 

aparatura me ajër të ngrohtë; mbulesa, elektrike, jo për qëllime mjeksore; soba me ajër të 

ngrohtë; makina për kafe, elektrike; aparatura të instaluara për ajër të kondicionuar; pajisje 

dhe aparatura të instaluara për ftohje; enë frigoriferike; dollapë frigoriferik; llampa 

elektrike; fenerë për ndriçim; aparatura për largimin e erës së keqe; njësi për pastrim ajri; 

aparatura për tharje të ajrit; instalime për sauna; vaska me ndenjëse; shatërvane; stufa; 

kabina për banja turke, të transportueshme; llampa me rreze ultravjollcë, jo për qëllime 

mjeksore; aparatura për filtrim të ujit; pajisje të instaluara për ftohje të ujit; pajisje të 

instaluara për pastrim uji; aparatura për marrje uji; qese sterilizimi të flakshme; aparatura 

për shtjella uji.    

14   Metale të çmuar dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar; instrumenta  për 

matjen e kohës dhe krononmetrikë; agate; artikuj argjendarie prej qelibari të verdhë; perla 

të bëra prej ambroidi [qelibar i presuar]; hajmali [artikuj argjendarie]; pe argjendi [fill 

argjendi]; fije argjendi [artikuj argjendarie]; ora me lavjerës; lavjerësa [orë- dhe bërje 

orash]; cilindra [orë- dhe bërje orash]; byzylyk [artikuj argjendarie]; ora dore; rripa ore; 

stringla [artikuj argjendarie]; karfica zbukurimi [artikuj argjendarie]; fusha [ore- dhe bërje 

orash]; ora diellore; ora me kurdisje; zinxhirë [artikuj argjendarie]; zinxhirë ore; kronografë 

[ora]; kronometra; kronoskopë; instrumenta kronometrik; varëse [artikuj argjendarie]; 

byzylykë për këmbë [artikuj argjendarie]; artikuj argjendarie sipas modës; ora muri, 
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tavoline dhe dore, elektrike; kapëse për kravata; monedha; diamantë; kuti për orë – dhe 

bërje orash; fije prej metali të çmuar [artikuj argjendarie]; kuti ore; artikuj argjendarie prej 

fildishi; arnamente prej qelibari të zi; qelibar i zi, i papunuar apo gjysmë i punuar; monedha 

bakri; medaljonë [artikuj argjendarie]; medalje; metale të çmuara, të papunuar ose gjysmë 

të punuar; ora; zemberekë ore; xhama ore; mekanizma për ora muri, tavoline ose ora dore; 

olivinë [gurë të çmuar ]; flori, i papunuar ose i rrahur; fill floriri [artikuj argjendarie]; 

ornamente [artikuj argjendarie]; karfica ornamentale; margaritarë [artikuj argjendarie]; gurë 

gjysmë të çmuar; platin [metal]; ora me zile; spinel [gurë të çmuar]; statuja prej metali të 

çmuar; artikuj argjendarie prej guri të çmuar artificial; aliazhe prej metali të çmuar; unaza 

[artikuj argjendarie]; punime arti me metal të çmuar; kuti prej metali të çmuar; stoli për 

kapele prej metali të çmuar; vathë; stoli për këpucë prej metali të çmuar; butona mansheti; 

buste prej metali të çmuar; kuti orash; kuti për ora [për paraqitje]; figurina [statujëza] prej 

metali të çmuar; karfica [artikuj argjendarie]; karficë kravate; simbole prej metali të çmuar; 

varëse çelsash [stringla ose medaljon]; argjend, i papunuar ose i rrahur; karkasa për artikuj 

argjendarie [kuti]; rruaza për të bërë artikuj argjendarie; metale të çmuar dhe aliazhe të tyre 

dhe mallra prej metali të çmuar ose të veshur me to, që nuk përfshihen në klasa të tjera; ora 

diellore; mbajtëse artikujsh argjendarie; mbajtëse artikujsh argjendarie në formë të duarve 

ose pemëve.     

16   Letër, kartonë; materiale të shtypur; materiale për libërlidhje; fotografi; artikuj shkrimi; 

lëndë ngjitëse për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; materiale për artistë; furç për 

pikturë; makina shkrimi dhe pajisje zyre (me përjashtim të mobiljeve); materiale mësimore 

dhe për mësimdhënie (me përjashtim të aparaturave); materiale plastike për amballazhim, 

që nuk përfshihen në klasa të tjera; modele të shtypjes; blloqe të shtypura; qese jo të 

flakshme për amballazhim; qese letre për amballazhim; qese plastike, për amballazhim; 

letër; furça për piktorë; letër higjenike; qese letre; shami letre; artikuj argjendarie; qese 

[mbështjellëse, qese] prej letre ose plastike, për amballazhim; gluten [ngjitës] për artikuj 

shkrimi ose qëllime shtëpiake; shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; 

fasha ngjitës për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; brum me niseshte [ngjitës] për 

artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; furça; shirita vet-ngjitës për artikuj shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; grykashkë prej letre; kuti prej kartoni ose letre; peceta prej letre për 

largimin e makjazhit; peceta tavoline prej letre; shami letre; shami letre të flakshme; 

peshqir duarsh të flakshëm prej letre; shtupa letre të flakshme; peshqir duarsh prej letre; 

peshqir fytyre prej letre; tabela prej letre ose kartoni; thuma [artikuj shkrimi]; furça për 

shkrim; instrumenta shkrimi; fjongo prej letre; fletë thithëse prej letre ose plastike; fletë 

prej letre ose plastike për kontroll të lagështirës; kuti lapsash; shkumësa me ngjyrë; 

shkruejtësa me maje shajaku; makina me shirit ngjitës [pajisje zyre]; shirita të gomuar 

[artikuj shkrimi]; blloqe shënimesh; blloqe [artikuj argjendarie]; rripa dore për mbajtje të 

instrumentave të shkrimit; dizenjime për qëndisje [modele]; pajisje lagështuese [pajisje 

zyre]; letërthithëse; kuti për kapele prej kartoni; këmbaleca për piktorë; grafit lapsi; fshirësa 

prej gome; lapsa prej qymurdruri; pjata për vizatim me bojra uji [bojëuji] për artistë; pastelë 

[shkumësa me ngjyrë]; modele për rrobaqepsi; modele për bërje rrobash; fjongo prej letre; 

fasha elastike për zyra; shkopinj prej boje për kaligrafi; letër dylli; stilolapsa me ngjyra 

[artikuj shkrimi]; libra; blloqe shënimesh; mprehëse lapsash kozmetikë; qese 

[mbështjellëse, qese] prej plastike, për amballazhim; shtroje të flakshme prej letre ose 

celuloze për ndërrim pelenash; qese prej letre, jo për amballazhim.   

18   Lëkurë dhe imitacione prej lëkure; lëkurë kafshe dhe gëzofë; sëndukë dhe valixhe 
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udhëtimi; çadra dhe çadra dielli; bastunë; kamzhikë, pajime dhe takëme për kuaj; qese jo 

për amballazhim; çanta për udhëtim bërë prej materialesh plastike; rripa lëkure; kuleta; 

rripa për pajisje të ushtarëve; shkopinj çadre; shkop për ecje; ndenjëse si shkopinj ecje; 

çanta gjahu [pajisje shtesë për gjueti]; çanta shkolle; çanta për karta [portofolë]; kuti për 

kapele prej lëkure; sëndukë për udhëtim; lidhëse lëkure; tirante lëkure; mbulesa prej lëkure 

[gëzof]; lëkurë, e papunuar ose gjysmë e punuar; fill lëkure; imitacion lëkure; çanta shpine; 

çadra dielli; gëzofë; doreza çadre; portofol xhepi; çanta me rrota për psonisje; çanta për 

psonisje; valixhe e vogël lëkure për dokumenta; çanta për alpinistë; çanta për fushues; çanta 

plazhi; çanta të vogla dore udhëtimi; çanta udhëtimi; qese [mbështjellëse, qese] prej lëkure, 

për amballazhim mallrash; rripa lëkure që vendosen në mesin e kafshëve për të mbajtur 

diçka; çanta për libra dhe dokumenta; sete për udhëtim [artikuj prej lëkure]; valixhe të 

vogla për udhëtim; doreza valixheje; kuti prej lëkure ose pothuajse lëkure; çanta prej rrjete 

dhe zinxhirë për gra; çanta, prej lëkure ose pothuajse lëkurë; sëndukë [bagazhe]; kuti 

tualeti, jo të pajisura; kuti prej fibre të vullkanizuar; çanta të vogla shpine për eskursionistë; 

çanta për rroba për udhëtim; çanta për çelësa; çanta prej rrjete për psonisje; çanta për 

sporte; hobe për mbartje foshnje; çanta për mbartje fëmijësh; çanta beli; sëndukë; çanta 

tualeti, kuti tualeti; çanta; shkopinj që ndihmojnë në marshim; hobe për mbartje fëmijësh; 

çanta me materiale për ndërrim dhe pastrim të bebeve; kuti prej lëkure ose pothuajse lëkure; 

çanta për artikuj kozmetike të shitura bosh; qese jo të flakëshme, jo për amballazhim.     

20   Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; zbukurime prej plastike për artikuj ushqimorë; 

xham i argjendizuar [pasqyra]; dollape rrobash; dollape për ilaçe; skelete furçash; freskore 

për përdorim personal, jo-elektrike; pllaka si pasqyrë; pasqyra dore [pasqyra për tualet]; 

manekinë; kuti, jo prej metali [ruajtje, transport]; kosha, jo prej metali; shtroje, me 

përjashtim të çarçafëve; jastëkë; dyshekë; aparate për shpërndarje peshqirësh, të fiksuar, jo 

prej metali; kuti amballazhimi prej plastike; mbulesa për tesha [garderobë]; kanistra 

[kosha]; varëse rrobash; jastëkë; jastëkë prej ajri, jo për qëllime mjeksore; mbushje prej 

ajri, jo për qëllime mjeksore; dyshekë prej kashte; kashtë e thurur, me përjashtim të hasrës; 

gërshetë prej kashte; paret portativ [mobilje]; tryeza tualeti; punime artistike prej druri, 

dylli, allçie ose plastike; sëndukë, jo prej metali; kuti prej druri ose plastike; figurina 

[statujëza] prej druri, dylli, allçie ose plastike; mbështjellëse për veshje [ruajtje]; rafte për 

ruajtje; karroca për servirje çaji; tabela ekspozimi; mobilje të fryra; guacka të gocave të 

detit; perde bambuje; elementë për mbyllje, jo prej metali, për kuti; pajisje shtrati, jo prej 

metali; shtretër; ndarësë ambientesh [mobilje]; karrige berberi; varëse, jo prej metali, për 

kremastar; hallka perdesh; mbajtëse perdesh, jo prej materiali tekstil; dollap për peshqirë 

[mobilje]; varese për kapele; byzylyk identifikimi, jo prej metali, ndryshe nga artikujt e 

argjendarisë; pllaka identiteti, jo prej metali; grila të brendshme prej tekstili për dritare; 

grila të brendshme për dritare [grila] [mobilje]; varëse palltoje; varëse rrobash, jo prej 

metali; varëse të fiksuara të rrumbullakta, jo prej metali; arka për dezinjatorë; jastëkë të 

gjatë të rrumbullakët; artikuj shportarie; çelësa prej kartash plastike, jo të koduar dhe jo 

magnetikë; banakë [tavolina]; kolltukë; dyshekë me ajër, jo për qëllime mjeksore; karrige 

ergonomike për masazh; tavolina masazhi; skluptura me pjesë të lëvizëshme që lëvizin me 

trazimin e ajrit [zbukurim]; jastëkë për mbështetje të qafës; fole për shtretër foshnje ose 

karrige me rrota; perde prej rruzash për zbukurim; varëse rrobash [mobilje]; grila dritaresh 

[grila dritaresh të rrotullueshme] prej druri ose bambuje; stola; tabela prej druri ose 

plastike; mbështetëse për çadra; thasë për fjetje për kamping; tabela për varje çelësash; 

divanë; karrige plazhi; karrige [ndenjëse]; dollapë ekspozimi; platforma të varura në mur 
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për ndërrim garzazh [pelena]; lavamanë [mobilje]; shtretër hidrostatik [uji], jo për qëllime 

mjeksore; objekte publiciteti që fryhen; shtroje për ndërrim pelenash; djepër; komplet 

zilkazh që tingëllojnë me fryrje ere [zbukurim].    

21   Pajisje dhe enë shtëpiake dhe kuzhine; krëhëra dhe sfungjerë; furça (me përjashtim të 

atyre që përdoren për pikturim); materiale për përgatitje furçash; artikuj për qëllime 

pastrimi; lesh çeliku; qelq i papunuar ose gjysmë i punuar (përjashtuar qelqin të përdorur 

për ndërtim); qelqe, porcelan dhe punime argjile, që nuk përfshihen në klasa të tjera; furça 

për kozmetikë; furça për të bërë makjazh; sfungjerë për makjazh; furça për thonj; furça për 

banjë; mallra për furçë; qime për furça; krëhëra; pëlhura për pastrim; pajisje kozmetike; 

krëhëra me dhëmbë të mëdhenj për flokë; çanta tualeti; sfungjerë për tualet; këllëfë për 

krëhër; tabakë xhami [material i papërpunuar]; furça për katran, me bisht të gjatë; pufe 

pudre; pajisje për qëllime shtëpiake; krëhëra elektrikë; kuti pudre; enë për qëllime shtëpiake 

apo kuzhine; furça për vetulla; pajisje tualeti; shishe parfumi; furça rroje ; mbështëse të 

furçave të rrojës; furça dhëmbësh; furça elektrike, me përjashtim të pjesëve të makinerive; 

furça elektrike për pastrim fytyre; buste prej porcelani, argjile ose qelqi; aparatura uji për 

pastrim dhëmbësh dhe gomash; kosha për përdorim shtëpiak; furça dhëmbësh, elektrike; 

aparatura për heqjen e erës së keqe për përdorim personal; sfungjerë për qëllime shtëpiake; 

pagure; doreza për qëllime shtëpiake; doreza për lustrim; filxhanë prej letre ose plastike; fill 

për qëllime dentare; sfungjerë abrazivë për pastrim të lëkurës; pajisje për heqje të 

makjazhit; pajisje shtëpiake ose kuzhine; fshesa; kova; legena [enë]; kuti metalike për 

shpërndarje të peshqirëve prej letre; kuti sapuni; vazo [tasa]; pajisje djegëse me erw të mirë; 

furça për këpucë; gota [enë]; pajisje për hekurosje kravatash; aparatura për shpërndarje letër 

higjenike; aparatura për shpërndarje sapuni; mbajtëse sfungjeri; aparatura dhe makineri për 

lustrim, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; materiale lustrimi për shkëlqim letre dhe guri, 

përjashtuar përgatitjet; mbajtëse sapuni; mbajtëse picetash; qelqe të vizatuara; punime arti 

prej porcelani, argjile dhe qelqi; tabaka për qëllime shtëpiake; pendë për heqje pluhuri; 

pëlhura për heqje pluhuri [lecka]; figurina [statujëza] prej porcelani, qeramike, argjile ose 

qelqi; shtupë pastrimi; kapëse rrobash; gota pije; çanta izotermike; pjata, pjata për ngrohje 

[si enë të izoluara termikisht për ushqim], enë të thella për ushqyerje bebesh dhe invalidësh; 

vaska për bebe (të mbartshme); ngrohëse shishesh për fëmijë (jo-elekrike); furça për 

pastrim e shisheve të ushqimit për bebe; furça floku; mbajtëse shishesh; kuti për mbajtje 

gjelle; kuti frigoriferike; enë për ngrohje (enë të izoluara termikisht); furça për pudër; kova 

plehrash; aparatura për heqje makjazhi, jo-elektrike; avulluesa aerosoli, jo për qëllime 

mjeksore; sita të imëta (artikuj shtëpiake); gota me fron; tavolinë hekurosje; aparatura për 

heqje të erës së keqe për përdorim personal; pjata të flakshme; kova akulli; furça elektrike, 

përjashtuar pjesët e makinës; shufra dhe unaza për varje peshqiri; laqe për insekte; enë të 

izoluara termikisht; shishe të izoluara termikisht; produkte qeramike për përdorim shtëpiak; 

çanta ftohëse, kuti, të mbartëshme, jo-elektrike; pajisje pastrimi, që operojnë me dorë; lecka 

për pastrim; lugë këpucësh; aparatura për pastrim këpucësh, jo-elektrike; hekura për të 

mbajtur këpucët në kallëp (kallëp); mbajtesë letre higjenike; gota për pije; dërrasa për larje 

rrobash; vaska; kruajtëse dhëmbësh; kuti për kruajtëse dhëmbësh; ndarëse gishtash për 

përdorim në pedikyr [pajisje kozmetike dhe tualeti]; shabllonë thonjsh për manikyr [pajisje 

kozmetike dhe tualeti]; ndihmuesa për qerpikë [pajisje kozmetike dhe tualeti]; filxhanë për 

furça dhëmbësh.     

22   Litarë, spango, rrjeta, tenta, streha, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese [që nuk 

përfshinen në klasa të tjera]; materiale mbushës dhe gjëra jo prej kauçuku, letre ose 
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plastike; lëndë e parë materiali tekstil fibroz; materiale lidhës, jo prej metali; qese 

[mbështjellëse, qese] prej tekstili, për amballazhim; fasho për mbështjelle dhe lidhje, jo prej 

metali; pëlhura të gomuara; litarë; spango; thurje të bëra prej letre; thurje për rrjeta; flok 

mëndafshi   

24   Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; shtroje krevati; 

mbulesa tavoline; fshirëse këmbësh për banjë (përjashtuar mbulesat); tekstura; çarçafë 

[tekstili]; lecka për xhama [peshqirë]; shtupa me copa që përdoren për larje; pëlhurë e 

gomuar, ndryshe nga artikujt e shkrimit; tekstura me përbërje qimesh kali [pëlhurë thesi]; 

pëlhura për shtëpi; peshqirë prej tekstili; shami tekstili; peshqirë fytyre prej tekstili; copa 

prej tekstili për heqje makjazhi; tekstile për shtëpi; tekstura prej imitimit të lëkurëve të 

kafshëve; velencë për udhëtim [mantele të mbështjellë]; çarçafë krevati; këllëf jastëku; 

tesha shtrati; mbulesa për shilte; mbulesa të përshtatura për kapak tualeti prej teksture; 

perde dushi prej tekstili ose plastike; shtrojë prej tekstili për të luajtur bebet dhe fëmijët; 

mbulesa krevati; mbulesë ndenjëse për ndenjëset e fëmijëve; lecka për larje; rrjeta për 

mushkonja; pëlhura pambuku; mbulesa krevati prej letre; jorgan me pupla [mbulesë krevati 

e poshtme]; astar [tekstili]; astar për këpucë; fanellatë higjenike; tekstura prej përdorim 

tekstili; këllëfë dysheku [mbulesa dysheku]; mbulesa dysheku; rrjeta për mushkonja; thasë 

për fjetje [pëlhura liri të qepura në një thes ]; mëndafsh [pëlhurë]; peceta tekstili; teksturë 

për këpucë; teksturë për veshje të brendshme grash; pëlhurë e zbukuruar me lajle.    

25   Veshje, këpucë-sandale, kapele; brekë për bebe [veshje]; pajë fëmije të porsalindur 

[veshje]; veshje për bebe; pelerina shiu; shallra për në qafë; gjimbajtëse; gjimbajtëse për 

ushqim me gji; tabanë të brendshëm për këpucë; kapele të trikotuara, çorape të shkurtra, 

këpucë për ecje këmbadoras për fëmijë; kostume banjoje; brekë banjoje; rrobë banjo; kapuç 

për dush; sandale banje; pantofla banje; shami të larme [shallra]; veshje prej letre; boa [për 

në qafë]; veshje pelushi [ndërresa]; jelekë grash [veshje të brendshme grash]; kapuçë për 

dush; tabanë të brendshëm; shami xhepi zbukuruese; galloshe; këpucë me qafa pa lidhëse; 

çantë parash për në bel [veshje]; pajisje që nuk rrëshqasin për këpucë-sandale; rripa 

[veshje]; veshje për gjimnastikë; këpucë gjimnastike; doreza [veshje]; pantofla; sete 

kanatjeresh dhe bluzash të brendshme [ndërresa]; këmisha grash; bolero fundesh; këmisha; 

jakë këmishash [veshje]; pjesë të përparme këmishash; mbërthesa për veshje [llastik 

çorapesh]; korse; xhaketa [veshje]; fanella të thurura me mëngë të gjata [veshje]; kësula; 

kapuçë [veshje]; astar të gatshëm [pjesë veshjes]; xhepa për veshje; shamija koke; jeleqe 

grash; korse [ndërresa]; jaka [veshje]; kravata; kravata të gjera; grykashka, jo prej letre; 

veshje prej lëkure; ndërresa; të brendshme që thithin djersën; uniforma; mansheta; 

gjoksore; xhybe; këllëfë gëzofi për duar [veshje]; kapele [kapele]; kapele me strehë; 

mbulesa prej gëzofi për veshë [veshje]; veshje të brendshme prej leshi një-pjesëshe me 

mëngë dhe këmbëza të gjata [clothing]; sheshka; pizhama; sandale; veshje prej cope të 

gjatë pambuku ose mëndafshi e mbështjellë pas trupit e përdorur nga gratë e Azisë Jugore 

(sari); dorashka pa gishta; fjongo që lidhen në bel ose mbi shpatulla si pjesë uniforme; 

pizhama trikotazhi; maska për gjum; vello [veshje]; pantollona; tabanë për këpucë; 

përparëse [veshje]; copa mbrojtëse nga lagështia që ngjiten në sqetull të robave; pantollona 

të shkurtra; çorape; aski çorapesh grash; shirita për në kokë [veshje]; këpucë ose sandale 

prej cope; shallra prej gëzofi; veshje plazhi; këpucë plazhi; llastik çorapesh; çorape grash; 

çorape grash që thithin djersën; thembër për çorape grash; aski për çorape grash; geta; triko; 

bluza me mëngë të shkurtra në formë T-je; të brendshme; të brendshme që thithin djersën; 

brekë; ndërresa; çorape grash gjer në pulpë; veshje të brendshme grash; veshje direkt për 
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këmbë dhe kofsha.  

26   Dantella, qëndisje, fjongo dhe gajtanë; kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë dhe 

grepe; lule artificiale; tokëza për këpucë; gjilpëra rrobaqepsi; tokëza për veshje; shiritë për 

flokë; mustaqe artificiale; kapëse flokësh [karfica]; zbukurime për kapele, jo prej metali të 

çmuar; bordure për veshje; ngjitësa me kërcitje; shirita të zgjerueshëm për mbajtjen e 

mëngëve; shirit që vihet në krah me një shenjë identifikimi; bashkuesa për aski; karfica 

zbukurimi [pajisje shtesë për veshje]; tokëza rripi; lidhëse këpucësh; zbukurime për këpucë, 

jo prej metali të çmuar; syçka për këpucë; zbukurime për flokë; gjilpëra për përdredhje 

floku; tokëza të vogla për mbajtje flokësh [karfica për flok]; kapëse floku; rrjeta për flok; 

flok artificial; gërsheta prej fokësh; gjalmë për veshje; gremça [artikuj prej çikërimash]; 

bordure zbukuruese; artikuj çikërrimash, përjashtuar fillet; mustaqe artificiale; syçka për 

veshje; pupla shpendësh [pajisje shtesë për veshje]; shirita varaku [stoli për veshje]; fjongo 

[artikuj çikërrimash]; xhingla për veshje; paruke; pupla [artikuj shtesë për veshje]; tufa 

puplash [xhufka]; dantellë fundi; rozeta [artikuj çikërrimash]; lulka për veshje; tokëza për 

këpucë; paruke të vogla; fjongo elastike; tokëza [pajisje shtesë për veshje]; kurora me lule 

artificiale; distinktiv për veshje, jo prej materiali të çmuar; fasha me ngjitje në të nxehtë për 

zbukurime të artikujve prej tekstili [artikuj çikërrimash]; distinktivë të rinj zbukurues 

[sumbulla]; rrathë për flokë; kapuç për ndryshim ngjyre të flokut; gremça dhe thekë për 

bashkim kordelesh; letra për bërje kaçurrela flokun; rruaza, ndryshe nga ato për të bërë 

artikuj argjendarie; shtesa floku; flok njeriu; bigudi flokësh, ndryshe nga mjetet e dorës; 

fasha për veshje [artikuj çikërimash]; mbërthecka; fruta artificiale; kapistal për drejtim 

fëmijësh; kuti gjilpërash; kuti rrobaqepsi; gajtanë; bigudi flokësh, jo elektrikë, ndryshe nga 

pajisjet e dorës.    
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(151)  03/11/2016 
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(732)  Braun GmbH Frankfurter Str. 145 

D 61476 Kronberg im Taunus Germany, 
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(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"           

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  SILK-EXPERT 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 8   Pajisja për heqjen e flokëve me dritë pulsuese intensive për përdorim në shtëpi.  
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(111)  19628 

(151)  16/11/2016 

(181)  10/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/741 

(732)  Braun GmbH Frankfurter Str. 145 

D 61476 Kronberg im Taunus 

Germany, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
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( 511 ) 8   Pajisja për heqjen e flokëve me dritë pulsuese intensive për përdorim në shtëpi.  

 

   

 

(111)  19586 

(151)  15/11/2016 

(181)  10/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/742  

(591)  E bardhë, oker, dhe braun  

(300)  Z - 2015/939  05/06/2015  RS 

(732)  AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU KONDITORSKIH 

PROIZVODA BANINI KIKINDA  

Nikole Tesle 5,23300 Kikinda, Srbija, 

RS 

 (740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues për kafe; miell dhe 

produkte nga drithi, bukë, simite, ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; majë, aditiv për 

brumë; krip, mustardë; uthull, salca (si erëza); erëza; akull. 

 

   

 

(111)  19587 

(151)  15/11/2016 

(181)  10/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/744 

(591)  E kaltër, e bardhë, braun, kuqe, dhe 

verdhë 

(300)  Z - 2015/934  05/06/2015  RS 

(732)  KONDITORI MALENČIĆ d.o.o. 

Kikinda Nikole TeslA 5, 23300 Kikinda, RS 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

(540)   
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(111)  19588 

(151)  15/11/2016 

(181)  10/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/745 

(591)  E kuqe, braun, bardhë, verdhë, dhe të 

gjelbër 

(732)  KONDITORI MALENČIĆ d.o.o. 

Kikinda  Nikole Tesle 5, 23300 Kikinda, RS 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues për kafe; miell dhe 

produkte nga drithi, bukë, simite, ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; majë, aditiv për 

brumë; krip, mustardë; uthull, salca (si erëza); erëza; akull. 

 

   

 

 

 

(111)  19589 

(151)  15/11/2016 

(181)  10/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/746 

(591)  Oker, braun, e kuqe, e kaltër, gjelbër 

dhe të bardhë 

(300)  Z - 2015/780  14/05/2015  RS 

(732)  AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU  KONDITORSKIH 

PROIZVODA BANINI KIKINDA  

Nikole Tesle 5,23300 Kikinda, Srbija, RS 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues për kafe; miell dhe 
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produkte nga drithi, bukë, simite, ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; majë, aditiv për 

brumë; krip, mustardë; uthull, salca (si erëza); erëza; akull. 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

   

 

 

 

(111)  19590 
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( 511 ) 5   “Produkte farmaceutike.”   

 

 

 

(111)  19591 

(151)  15/11/2016 

(181)  11/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/748 

(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD.Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd.Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, P. R.China, CN 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Qipa (qarqe të integruara) që përdoren për produkte të komunikimit; qipa 

elektronik; qarqe të integruara; qarqe të integruara të printuara; qarqe të printuara.   

 

 

 

(111)  19592 

(151)  15/11/2016 

(181)  11/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/749 

(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD. Administration Building Huawei 

(540)  Huawei Kirin  
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Technologies Co., Ltd.Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, P. R.China, CN 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

 

( 511 ) 9   Qipa (qarqe të integruara) që përdoren për produkte të komunikimit; qipa 

elektronik; qarqe të integruara; qarqe të integruara të printuara; qarqe të printuara.   

 

 

 

(111)  19593 

(151)  15/11/2016 

(181)  11/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/750 

(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD. Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd.Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, P. R.China, CN 

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

"Pallaska @ Asociates"Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Kirin  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Qipa (qarqe të integruara) që përdoren për produkte të komunikimit; qipa 

elektronik; qarqe të integruara; qarqe të integruara të printuara; qarqe të printuara.   

 

 

 

(111)  19439 

(151)  09/11/2016 

(181)  12/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/754 

(732)  MONCLER S.P.A.VIA STENDHAL 

47 MILANO, IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   
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( 511 ) 18   Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe, prej lëkure ose bord lëkure; shirita prej 

lëkure; këllëfe prej lëkure për agjendat dhe planifikuesit javorë; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe për kartë krediti [kuletat]; këllëfe për kartë për thirrje; mbulesa për 

mobilje prej lëkure; këllëfe për kartë biznesi; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, çanta të 

vogla] prej lëkure, për paketim; adresë lëkure me etiketa për varje; qafore për kafshët; 

veshje për kafshë shtëpiake; qafore për kafshë shtëpiake; çanta për mbartjen e kafshëve; 

thes për hundë [thes për ushqim]; frerët [parzmore]; lëkurë, e papunuar apo gjysmë e 

punuar; lëkurë urithi [imitim i lëkurës]; gëzof-lëkurat; lëkurat e papërpunuara; çanta; çanta 

dore; çanta dore për mbrëmje; çanta për pazar; çanta për pazar prej lëkure; çanta shpine; 

çanta beli; çanta Boston; çanta supi; çanta plazhi; çanta për kapje; këllëfe për atashe; çanta 

shkollore; çanta shpine shkollore; çanta shpine për nxënësit; çanta për sport; çanta veshje 

për udhëtim; çanta dore; kuleta; kuleta xhepi; këllëfe mbartëse për dokumente; këllëfe për 

çelësa; çanta për çelësa; kuleta për çelësa; valixhe të vogla; çanta të vogla, prej lëkure, për 

paketim; valixhe; çanta të vogla për mbajtjen e kozmetikës, çelësave dhe sendeve tjera 

personale; çanta këpucësh për udhëtim; të gjitha çantat për qëllime sportive; çanta për 

ngarkesë; çanta për shalim; çanta shpine; çantat e shpinës; çanta për shpinë; çantë shpine; 

valixhet; portbagazhe [valixhe]; këllëfe kreni, jo të pajisur; kuti kapele për të udhëtuar; kuti 

kapele prej lëkure; korniza për çantë dore; këllëfe për çelës prej lëkure; rripa për sup prej 

lëkure; çanta të vogla prej lëkure; sete për udhëtim [artikuj lëkure]; çanta udhëtimi prej 

lëkure; çanta hobe për mbartjen e foshnjave; hobe për mbartjen e foshnjave; transportuesit 

vezme të bebes; çanta shpine për mbartjen e foshnjave; çanta ndryshyese për bebe; kallame; 

pajisje për parzmore; lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh.   

 

 

 

(111)  19440 

(151)  09/11/2016 

(181)  12/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/755 

(300)  MI2015C002953  31/03/2015  IT 

(732)  MONCLER S.P.A.VIA STENDHAL 

47 MILANO, IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Xhaketa [rroba]; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa të rënda; xhaketa të 

lehta [rroba]; xhaketa bombardues; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; 

xhaketa të mbushura; xhaketa erë-rezistente; xhaketa të papërshkueshme nga uji; xhaketa 
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nga stofi i leshtë [rroba]; xhaketa të poshtme pa mëngë; xhaketa sportive; xhaketa për ski; 

xhaketa për snoubord; xhaketa të gjata; xhaketa për erë; xhaketa ere për ski; xhaketa ere për 

snoubord; xhupa me kapuç; xhupa me kapuç të poshtëm; gëzofa me kapuç; gëzofa me 

kapuç të poshtëm; xhaketa prej leshi; jelekë; jelekë me astar të heqshëm; xhybet; mantelet; 

mantelet prej leshi; mushamatë; triko; pulovera; këmisha; T-këmisha; këmisha me mëngë të 

shkurtëra; këmisha sportive; fanellëra; këmisha për veshje me kostume; këmisha nate; 

jeleka grash; bluza; xhaketa të përshtatshme; xhup; trikot; xhempera [pulovera]; dresa 

[rroba]; dresa sportive; pantallona; pantallona për ski; pantallona për snoubord; pantallona 

të skive; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra Bermuda; xhinse; funde; pantallona 

të gjera; kominoshe; rroba për gjimnastikë; kostume për vrapim; pantallona të përshtatshme 

për sport; kostume të trajnimit; kostume për trase; kostume për ski; kostume për snoubord; 

kostume; veshje për femra; veshje femrash për mbrëmje; fustane të gjata; xhaketa sportive; 

veshje formale; funde; gjoksore; mansheta [rroba]; shirita për flokë [rroba]; sete të 

binjakëzuara; dollakë [pantallona]; dollakë [ngrohësit për këmbë]; ngrohësit për këmbë; 

xhins i trashë; ponço; vellot; veshje për martesë; rroba të gatshme; rroba të jashtme; 

kostume për maskaradë; të sipërme [rroba]; tank-të sipërme; trikotazh [rroba]; të 

brendshme trikotazhi; rroba prej lëkure ose imitime të lëkurës; gëzofi [rroba]; rroba të 

papërshkueshme nga uji; pantallona; pantallona djerse; pelerinat; veshje përparëse; 

smoking; kominoshe për fënijë; gete; gabardinë [rroba]; pantallona të gjera; tunikat; 

uniformat e shkollës; uniformat atletike; kilota për veshje; rroba golfi, përveç dorëza; qafë 

dorashke; rroba për valle; kalata [rroba]; kominoshe fëmijësh; maska e skive [rroba]; 

kostume banje; kapela banje; kapelë për not; kapelë për dush; rroba plazhi; kostume për 

not; veshje për not; mbathje për larje; brekë për larje; bikini; rrobat e banjës; veshje për 

femra (pareus); rroba për fëmijë; këpucë për fëmijë; kapelë për fëmijë; artikuj për veshje, 

këpucë dhe kapelë për për bebe dhe fëmijët e vegjël; pantallona për bebe [rroba]; grykore, 

jo prej letre; pajë i fëmijës së porsalindur [rroba]; çanta gjumi për bebe [veshje]; kostume 

për përdorim në veshje të fëmijëve për lojë; çorape; çorape të femrave; triko; çorape 

sportive; gete; bodi; llastik çorapesh; aski për çorapë; tiranta çorapesh; këpucë; këpucë 

lëkure; këpucë sportive; këpucë për gjimnastikë; këpucë plazhi; këpucë për alpinizëm; 

këpucë për vrapim; këpucë për ski; këpucë pas skijimit; këpucë për snouboard; këpucë për 

shi; atlete; pantofla; pantofla vaske; sandale; sandale për dush; sandale me një gisht 

[këpucë]; taka; copa takash për çizme dhe këpucë; sholle e brendshme; maja për këpucë; 

tabanë për këpucë; pjesa e sipërme për këpucë; çizme; gjysmë-çizme; çizme me lidhëse; 

çizme për shi; çizme për ski; çizme pas skijimit; çizme për snoubord; çizme për sport; 

çizme për kalërim; nallane; këpucë me mbulesë; galoshe; këpucë me çafa pa lidhëse; 

shallet; gunë; shallët; shalli gjerë grash; shalli gjerë grash prej gëzofi; shami [shami për 

qafë]; shalle të holla [artikuj për veshje]; kravata; fjongo-lidhëse; askota; shami për qafë; 

faculetë xhepi; ngrohësit për qafë; doreza [rroba]; manshon [rroba];dorashka; doreza për 

ski; doreza për snoubord; rripa [rroba]; mbajtëse për veshje [aski]; aski; rripa për bel [pjesë 

të robave]; rripa për para [rroba]; breza për veshje; qafore gëzofi [gjerdane]; jakat [rroba]; 

shalle [shalle për qafë]; të brendshme; kanptierë; këmishë e brendshme [ndërresat]; brekë 

për femra; brekë; linjta [rroba]; brekë për meshkuj; brekë për meshkuj bokser; pizhame; 

xhybe për veshje; këmishë nate; jelekë; sutjena; korseta [ndërresa]; jelek grash [të 

brendshme femrash]; breza për femra; kasketë [kësulë]; kapele; majat e kasketës; kasketë 

me ballike; beretat; kapuçët [rroba]; veshoret [rroba]; balliket [kësulë]; rroba, këpucë, 

kapelë. 
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(111)  19441 

(151)  09/11/2016 

(181)  12/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/756 

(732)  MONCLER S.P.A.VIA STENDHAL 

47 MILANO, IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Parfume; ujë tualeti; deodorante personale; temjan; preparate për aromatizimin e 

ajrit; qese për parfumimin e ndërresave; vajra esenciale për përdorim personal; këna [bojë 

kozmetike]; hijet e syve; lapsa kozmetikë; makiazhi bazë; pudër për fytyrë; pudër talk; bojë 

e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; bojë për qerpikë; preparate për mbrojtje nga dielli; 

preparate për rrezitje nga dielli [kozmetika]; manikyr i thonjve; maska për bukuri; pastrimi 

i fytyrës; krema për fytyrë; krema për trup; krema për kozmetikë; preparate kozmetike për 

hollim; krema për reduktimin e celulitit për përdorim kozmetik; llakë për flokë; heqës të 

ngjyrës së flokëve; ngjyrosës për flokë; bojë për flokë; shpelarës për flokë; ndricues për 

flokë; balsam për flokë; hidratues për flokë; preparate me valë të përhershme; xhele, spreje, 

mus dhe balsam për stilizim të flokëve dhe kujdes të flokëve; preparate depilatore; 

preparate për drejtimin e flokëve; shami letre të ngopura me preparate për heqjen e 

makiazhit; sapune për dorë; sapune për fytyrë; krema për pastrimin e lëkurës; locione për 

pastrimin e lëkurës; xhel për dush; flluskë për vaskë; vajra për vaskë; perla për vaskë; 

kripëra jo-mjekësore për vaskë; locine për trup; balsam për rroje; krema për rroje; sapun për 

rroje; locione pas rrojes; shampo për flokë; preparate për vaskë, jo për qëllime mjekësore; 

larës goje, jo për qëllime mjekësore; niseshte për lavanderi; sapun për lavanderi; heqësit e 

njollave; preparate për pastrim; preparate për heqjen e ndryshkut; shampo për qilim; lecka 

të ngopura me detergjent për pastrim; zmerile; guri shtuf; pudër për lustrim; lustër për 

këpucë; dyll për këpucë; krema për këpucë; krema për lëkurë; preparate zbardhuese për 

lëkurë; locione për fëmijë [tualetin]; vajra për fëmijë [tualetin]; pudër për bebe [tualetin]; 

shampo për bebe;  balsam flokësh për bebe; preparate kozmetike për lojë të fëmijëve; 

kozmetikë për kafshët; preparate për pastrimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e sipërfaqeve të 

automjeteve; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra esenciale, preparate 

kozmetike, locione për flokë; pasta për dhëmbë.   

9   Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sport; syze noti; këllëfe për syze dhe 
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syze dielli; lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze 

dhe syze dielli; tejza për syze dhe syze dielli; pensne (syze pa bishta); këllëfe për pensne; 

zinxhirë për pensne; tejza për pensne; instalime për pensne; lente korrektuese [optikë]; lente 

kontakti; mbajtës për lente kontakti; syze për ski; këllëfe për syze; lente optike; dylbi; 

këllëfe për dylbi; monokël (syze teke); dylbi teatri; teleskopë; disqe optike; prizma [optikë]; 

syze zmadhuese; këllëfe për syze zmadhuese; objektiva [lente] [optikë]; softuer i lojës 

elektronike për telefona celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet elektronike që 

mbahen me dorë; softuer për lojë kompjuterike; programe për lojë kompjuterike; softuer 

kompjuterik për regjistrim; programe kompjuterike të shkarkueshme; floppy disqe; 

kompjutera; këllëfe të përshtatur për kompjuterë personal; kompjutera nout-buk; 

kompjutera që mbahen me dorë; këllëfe të përshtatur për kompjuterë 

që mbahen me dorë; këllëfe për mbartje të kompjuterit; kompjutera tabletë; këllëfe 

mbrojtëse për kompjutera tabletë; mbulesa mbrojtëse për kompjutera tabletë; kompjutera 

laptop; këllëfe për laptopë; çanta të përshtatura për laptopë; mbështjellës për laptopë; 

stacione doking për laptopë; mbështetës dorë për përdorim me kompjuterë; maus për 

kompjuter; jastek për maus; tastiera pcr kompjuter; printera për kompjuter; pajisje 

periferike kompjuterike; monitorë [hardware për kompjuter]; këllëfe mbartëse për radio 

peixherë; këllëfe për radio; radiot; telefonat mobil; litarë të shkurtër [shirita] për telefona 

celularë; mbulesa për telefon mobil; këllëfe për telefon mobil; antena për telefona mobil; 

telefonat portativë; telefona të zgjuar; mbulesa mbrojtëse për telefona të zgjuar; këllëfe 

mbrojtëse për telefona të zgjuar; peixhera elektronik; lexuesit elektronik të librit; këllëfe 

mbrojtëse për lexuesit elektronik të librit; telefona pa tela; mbajtësit e telefonit pa tela; 

marrësit telefonik; aparat telefonik; video telefonat; shirita për telefon celular; bateri për 

telefona mobil; mikrofona për telefona mobil; altoparlantë për telefona mobil; kufje për 

telefona mobil; mbushësit e baterisë për telefon mobil; këllëfe të mbushësit të baterisë për 

telefon mobil; kufje për vesh; kufje; këllëfe për kufje; pajime pa duar për telefona; pajime 

pa duar për telefona mobil; kamera; këllëfe për kamera; kamera fotografike; kamera 

digjitale; kamera televizive; video kamera; këllëfe të bëra veçanërisht për aparatet 

fotografike dhe instrumentet; litarë të shkurtër [shirita] për kamera; korniza për foto 

dixhitale; këllëfe për sllajde të filmit të ekspozuar; sllajde [fotografi]; ekranet për video; 

projektorë për teatër në shtëpi; helmeta mbrojtëse për sport; rroba për mbrojtje ndaj 

aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; këpucë për mbrojtje ndaj aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; kompakt disqet [audio-video]; DVD-të; mbajtës dhe këllëfe për kompakt disqe dhe 

disqe të videos dixhitale; këllëfe mbartëse protektive për plejerët portativ të muzikës; 

këllëfe për muzikë dhe video plejer; plejerë audio dixhital; altoparlantë; plejerë për 

kompakt disk; këllëfe të përshtatura për CD plejerë; DVD regjistrues; DVD plejerë; këllëfe 

të përshtatura për DVD plejerë; plejerë portativ MP3; këllëfe për plejerë portativ MP3; 

mbulues për plejerë portativ MP3; plejerë të muzikës me kompakt disk portativ; kaseta, 

koka gramafoni dhe disqe të para regjistruara magnetike; uoki-toki; antena; aparat 

audiovizual për mësimdhënie; filma të ekspozuar; transmetues të sinjaleve elektronike; 

televizione; botime të shkarkueshme elektronike; bartësit e të dhënave magnetike; disqe për 

incizim audio; disqe audio të para regjistruara; DVD të para regjistruara; kaseta audio dhe 

video; bartësit e regjistrimit audio; video regjistrues; video kaseta; orë për kohën [pajisje 

për incizim të kohës]; metra; matës [instrumente matëse]; aparat për mësimdhënie; pajisje 

matëse, elektrike; barometra; termometra, jo për përdorim mjekësor; makina kalkuluese; 

kalkulatorë xhepi; kronografë [aparat për regjistrimin e kohës]; peshore; aparat navigacioni 
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për automjete [kompjuterë në bord]; këllëfe për kartë krediti [mbajtës të pajisur]; karta 

çelës të koduara në mënyrë magnetike; agjenda elektronike; këllëfe për agjenda 

elektronike; mbulesë për axhenda elektronike; kuti muzikore me monedhë; fenerë magjik; 

holograme; pllaka të bardha interaktive; magnet dekorativ; stilolapsa elektronik [njësitë me 

ekran vizual]; litarë të shkurtër [shirita] të përshtatur veçanërisht për mbajtjen e telefonave 

celular, MP3 plejerë, kamera, video kamera, syze, syze dielli, karta magnetike të koduara; 

monitorues për bebe; audio monitorues për bebe; video monitorues për bebe; peshore për 

bebe; helmeta mbrojtëse për fëmijë; softuer arsimor për fëmijë; aparate dhe instrumente 

shkencore, detare, vëzhgimit, fotografike, kinematografike, optike, peshimit, matjes,  

sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), shpëtimit të jetës dhe mësimdhënies; aparate dhe 

instrumente për drejtimin, kalimin, transformimin, akumulimin, rregullimin dhe kontrollin 

e elektricitetit; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; 

bartësit e të dhënave magnetike, disqe për incizim; kompakt disqe, DVD-të dhe mediat tjera 

digjitale për incizim; mekanizma për aparatet që operojnë me monedhë; makina llogaritëse 

të arkës, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer 

kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit. 

18   Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe, prej lëkure ose bord lëkure; shirita prej lëkure; 

këllëfe prej lëkure për agjendat dhe planifikuesit javorë; këllëfe për kartë [këllëfe për 

notes]; këllëfe për kartë krediti [kuletat]; këllëfe për kartë për thirrje; mbulesa për mobilje 

prej lëkure; këllëfe për kartë biznesi; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, çanta të vogla] 

prej lëkure, për paketim; adresë lëkure me etiketa për varje; qafore për kafshët; veshje për 

kafshë shtëpiake; qafore për kafshë shtëpiake; çanta për mbartjen e kafshëve; thes për 

hundë [thes për ushqim]; frerët [parzmore]; lëkurë, e papunuar apo gjysmë e punuar; lëkurë 

urithi [imitim i lëkurës]; gëzof-lëkurat; lëkurat e papërpunuara; çanta; çanta dore; çanta 

dore për mbrëmje; çanta për pazar; çanta për pazar prej lëkure; çanta shpine; çanta beli; 

çanta Boston; çanta supi; çanta plazhi; çanta për kapje; këllëfe për atashe; çanta shkollore; 

çanta shpine shkollore; çanta shpine për nxënësit; çanta për sport; çanta veshje për udhëtim; 

çanta dore; kuleta; kuleta xhepi; këllëfe mbartëse për dokumente; këllëfe për çelësa; çanta 

për çelësa; kuleta për çelësa; valixhe të vogla; çanta të vogla, prej lëkure, për paketim; 

valixhe; çanta të vogla për mbajtjen e kozmetikës, çelësave dhe sendeve tjera personale; 

çanta këpucësh për udhëtim; të gjitha çantat për qëllime sportive; çanta për ngarkesë; çanta 

për shalim; çanta shpine; çantat e shpinës; çanta për shpinë; çantë shpine; valixhet; 

portbagazhe [valixhe]; këllëfe kreni, jo të pajisur; kuti kapele për të udhëtuar; kuti kapele 

prej lëkure; korniza për çantë dore; këllëfe për çelës prej lëkure; rripa për sup prej lëkure; 

çanta të vogla prej lëkure; sete për udhëtim [artikuj lëkure]; çanta udhëtimi prej lëkure; 

çanta hobe për mbartjen e foshnjave; hobe për mbartjen e foshnjave; transportuesit vezme 

të bebes; çanta shpine për mbartjen e foshnjave; çanta ndryshyese për bebe; kallame; pajisje 

për parzmore; lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurat e kafshëve, lëkurat; portbagazhe dhe 

çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore dhe takëme 

kuajsh.   

25   Xhaketa [rroba]; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa të rënda; xhaketa të lehta 

[rroba]; xhaketa bombardues; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa 

të mbushura; xhaketa erë-rezistente; xhaketa të papërshkueshme nga uji; xhaketa nga stofi i 

leshtë [rroba]; xhaketa të poshtme pa mëngë; xhaketa sportive; xhaketa për ski; xhaketa për 

snoubord; xhaketa të gjata; xhaketa për erë; xhaketa ere për ski; xhaketa ere për snoubord; 

xhupa me kapuç; xhupa me kapuç të poshtëm; gëzofa me kapuç; gëzofa me kapuç të 
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poshtëm; xhaketa prej leshi; jelekë; jelekë me astar të heqshëm; xhybet; mantelet; mantelet 

prej leshi; mushamatë; triko; pulovera; këmisha; T-këmisha; këmisha me mëngë të 

shkurtëra; këmisha sportive; fanellëra; këmisha për veshje me kostume; këmisha nate; 

jeleka grash; bluza; xhaketa të përshtatshme; xhup; trikot; xhempera [pulovera]; dresa 

[rroba]; dresa sportive; pantallona; pantallona për ski; pantallona për snoubord; pantallona 

të skive; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra Bermuda; xhinse; funde; pantallona 

të gjera; kominoshe; rroba për gjimnastikë; kostume për vrapim; pantallona të përshtatshme 

për sport; kostume të trajnimit; kostume për trase; kostume për ski; kostume për snoubord; 

kostume; veshje për femra; veshje femrash për mbrëmje; fustane të gjata; xhaketa sportive; 

veshje formale; funde; gjoksore; mansheta [rroba]; shirita për flokë [rroba]; sete të 

binjakëzuara; dollakë [pantallona]; dollakë [ngrohësit për këmbë]; ngrohësit për këmbë; 

xhins i trashë; ponço; vellot; veshje për martesë; rroba të gatshme; rroba të jashtme; 

kostume për maskaradë; të sipërme [rroba]; tank-të sipërme; trikotazh [rroba]; të 

brendshme trikotazhi; rroba prej lëkure ose imitime të lëkurës; gëzofi [rroba]; rroba të 

papërshkueshme nga uji; pantallona; pantallona djerse; pelerinat; veshje përparëse; 

smoking; kominoshe për fënijë; gete; gabardinë [rroba]; pantallona të gjera; tunikat; 

uniformat e shkollës; uniformat atletike; kilota për veshje; rroba golfi, përveç dorëza; qafë 

dorashke; rroba për valle; kalata [rroba]; kominoshe fëmijësh; maska e skive [rroba]; 

kostume banje; kapela banje; kapelë për not; kapelë për dush; rroba plazhi; kostume për 

not; veshje për not; mbathje për larje; brekë për larje; bikini; rrobat e banjës; veshje për 

femra (pareus); rroba për fëmijë; këpucë për fëmijë; kapelë për fëmijë; artikuj për veshje, 

këpucë dhe kapelë për për bebe dhe fëmijët e vegjël; pantallona për bebe [rroba]; grykore, 

jo prej letre; pajë i fëmijës së porsalindur [rroba]; çanta gjumi për bebe [veshje]; kostume 

për përdorim në veshje të fëmijëve për lojë; çorape; çorape të femrave; triko; çorape 

sportive; gete; bodi; llastik çorapesh; aski për çorapë; tiranta çorapesh; këpucë; këpucë 

lëkure; këpucë sportive; këpucë për gjimnastikë; këpucë plazhi; këpucë për alpinizëm; 

këpucë për vrapim; këpucë për ski; këpucë pas skijimit; këpucë për snouboard; këpucë për 

shi; atlete; pantofla; pantofla vaske; sandale; sandale për dush; sandale me një gisht 

[këpucë]; taka; copa takash për çizme dhe këpucë; sholle e brendshme; maja për këpucë; 

tabanë për këpucë; pjesa e sipërme për këpucë; çizme; gjysmë-çizme; çizme me lidhëse; 

çizme për shi; çizme për ski; çizme pas skijimit; çizme për snoubord; çizme për sport; 

çizme për kalërim; nallane; këpucë me mbulesë; galoshe; këpucë me çafa pa lidhëse; 

shallet; gunë; shallët; shalli gjerë grash; shalli gjerë grash prej gëzofi; shami [shami për 

qafë]; shalle të holla [artikuj për veshje]; kravata; fjongo-lidhëse; askota; shami për qafë; 

faculetë xhepi; ngrohësit për qafë; doreza [rroba]; manshon [rroba]; 

dorashka; doreza për ski; doreza për snoubord; rripa [rroba]; mbajtëse për veshje [aski]; 

aski; rripa për bel [pjesë të robave]; rripa për para [rroba]; breza për veshje; qafore gëzofi 

[gjerdane]; jakat [rroba]; shalle [shalle për qafë]; të brendshme; kanptierë; këmishë e 

brendshme [ndërresat]; brekë për femra; brekë; linjta [rroba]; brekë për meshkuj; brekë për 

meshkuj bokser; pizhame; xhybe për veshje; këmishë nate; jelekë; sutjena; korseta 

[ndërresa]; jelek grash [të brendshme femrash]; breza për femra; kasketë [kësulë]; kapele; 

majat e kasketës; kasketë me ballike; beretat; kapuçët [rroba]; veshoret [rroba]; balliket 

[kësulë]; rroba, këpucë, kapelë. 
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( 511 ) 3   Parfume; ujë tualeti; deodorante personale; temjan; preparate për aromatizimin e 

ajrit; qese për parfumimin e ndërresave; vajra esenciale për përdorim personal; këna [bojë 

kozmetike]; hijet e syve; lapsa kozmetikë; makiazhi bazë; pudër për fytyrë; pudër talk; bojë 

e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; bojë për qerpikë; preparate për mbrojtje nga dielli; 

preparate për rrezitje nga dielli [kozmetika]; manikyr i thonjve; maska për bukuri; pastrimi 

i fytyrës; krema për fytyrë; krema për trup; krema për kozmetikë; preparate kozmetike për 

hollim; krema për reduktimin e celulitit për përdorim kozmetik; llakë për flokë; heqës të 

ngjyrës së flokëve; ngjyrosës për flokë; bojë për flokë; shpelarës për flokë; ndricues për 

flokë; balsam për flokë; hidratues për flokë; preparate me valë të përhershme; xhele, spreje, 

mus dhe balsam për stilizim të flokëve dhe kujdes të flokëve; preparate depilatore; 

preparate për drejtimin e flokëve; shami letre të ngopura me preparate për heqjen e 

makiazhit; sapune për dorë; sapune për fytyrë; krema për pastrimin e lëkurës; locione për 

pastrimin e lëkurës; xhel për dush; flluskë për vaskë; vajra për vaskë; perla për vaskë; 

kripëra jo-mjekësore për vaskë; locine për trup; balsam për rroje; krema për rroje; sapun për 

rroje; locione pas rrojes; shampo për flokë; preparate për vaskë, jo për qëllime mjekësore; 

larës goje, jo për qëllime mjekësore; niseshte për lavanderi; sapun për lavanderi; heqësit e 

njollave; preparate për pastrim; preparate për heqjen e ndryshkut; shampo për qilim; lecka 

të ngopura me detergjent për pastrim; zmerile; guri shtuf; pudër për lustrim; lustër për 

këpucë; dyll për këpucë; krema për këpucë; krema për lëkurë; preparate zbardhuese për 

lëkurë; locione për fëmijë [tualetin]; vajra për fëmijë [tualetin]; pudër për bebe [tualetin]; 

shampo për bebe;  balsam flokësh për bebe; preparate kozmetike për lojë të fëmijëve; 

kozmetikë për kafshët; preparate për pastrimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e sipërfaqeve të 

automjeteve; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra esenciale, preparate 

kozmetike, locione për flokë; pasta për dhëmbë.   

9   Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sport; syze noti; këllëfe për syze dhe 

syze dielli; lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze 

dhe syze dielli; tejza për syze dhe syze dielli; pensne (syze pa bishta); këllëfe për pensne; 

zinxhirë për pensne; tejza për pensne; instalime për pensne; lente korrektuese [optikë]; lente 

kontakti; mbajtës për lente kontakti; syze për ski; këllëfe për syze; lente optike; dylbi; 

këllëfe për dylbi; monokël (syze teke); dylbi teatri; teleskopë; disqe optike; prizma [optikë]; 

syze zmadhuese; këllëfe për syze zmadhuese; objektiva [lente] [optikë]; softuer i lojës 

elektronike për telefona celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet elektronike që 

mbahen me dorë; softuer për lojë kompjuterike; programe për lojë kompjuterike; softuer 

kompjuterik për regjistrim; programe kompjuterike të shkarkueshme; floppy disqe; 

kompjutera; këllëfe të përshtatur për kompjuterë personal; kompjutera nout-buk; 
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kompjutera që mbahen me dorë; këllëfe të përshtatur për kompjuterë që mbahen me dorë; 

këllëfe për mbartje të kompjuterit; kompjutera tabletë; këllëfe mbrojtëse për kompjutera 

tabletë; mbulesa mbrojtëse për kompjutera tabletë; kompjutera laptop; këllëfe për laptopë; 

çanta të përshtatura për laptopë; mbështjellës për laptopë; stacione doking për laptopë; 

mbështetës dorë për përdorim me kompjuterë; maus për kompjuter; jastek për maus; 

tastiera pcr kompjuter; printera për kompjuter; pajisje periferike kompjuterike; monitorë 

[hardware për kompjuter]; këllëfe mbartëse për radio peixherë; këllëfe për radio; radiot; 

telefonat mobil; litarë të shkurtër [shirita] për telefona celularë; mbulesa për telefon mobil; 

këllëfe për telefon mobil; antena për telefona mobil; telefonat portativë; telefona të zgjuar; 

mbulesa mbrojtëse për telefona të zgjuar; këllëfe mbrojtëse për telefona të zgjuar; peixhera 

elektronik; lexuesit elektronik të librit; këllëfe mbrojtëse për lexuesit elektronik të librit; 

telefona pa tela; mbajtësit e telefonit pa tela; marrësit telefonik; aparat telefonik; video 

telefonat; shirita për telefon celular; bateri për telefona mobil; mikrofona për telefona 

mobil; altoparlantë për telefona mobil; kufje për telefona mobil; mbushësit e baterisë për 

telefon mobil; këllëfe të mbushësit të baterisë për telefon mobil; kufje për vesh; kufje; 

këllëfe për kufje; pajime pa duar për telefona; pajime pa duar për telefona mobil; kamera; 

këllëfe për kamera; kamera fotografike; kamera digjitale; kamera televizive; video kamera; 

këllëfe të bëra veçanërisht për aparatet fotografike dhe instrumentet; litarë të shkurtër 

[shirita] për kamera; korniza për foto dixhitale; këllëfe për sllajde të filmit të ekspozuar; 

sllajde [fotografi]; ekranet për video; projektorë për teatër në shtëpi; helmeta mbrojtëse për 

sport; rroba për mbrojtje ndaj aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; këpucë për mbrojtje ndaj 

aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kompakt disqet [audio-video]; DVD-të; mbajtës dhe 

këllëfe për kompakt disqe dhe disqe të videos dixhitale; këllëfe mbartëse protektive për 

plejerët portativ të muzikës; këllëfe për muzikë dhe video plejer; plejerë audio dixhital; 

altoparlantë; plejerë për kompakt disk; këllëfe të përshtatura për CD plejerë; DVD 

regjistrues; DVD plejerë; këllëfe të përshtatura për DVD plejerë; plejerë portativ MP3; 

këllëfe për plejerë portativ MP3; mbulues për plejerë portativ MP3; plejerë të muzikës me 

kompakt disk portativ; kaseta, koka gramafoni dhe disqe të para regjistruara magnetike; 

uoki-toki; antena; aparat audiovizual për mësimdhënie; filma të ekspozuar; transmetues të 

sinjaleve elektronike; televizione; botime të shkarkueshme elektronike; bartësit e të 

dhënave magnetike; disqe për incizim audio; disqe audio të para regjistruara; DVD të para 

regjistruara; kaseta audio dhe video; bartësit e regjistrimit audio; video regjistrues; video 

kaseta; orë për kohën [pajisje për incizim të kohës]; metra; matës [instrumente matëse]; 

aparat për mësimdhënie; pajisje matëse, elektrike; barometra; termometra, jo për përdorim 

mjekësor; makina kalkuluese; kalkulatorë xhepi; kronografë [aparat për regjistrimin e 

kohës]; peshore; aparat navigacioni për automjete [kompjuterë në bord]; këllëfe për kartë 

krediti [mbajtës të pajisur]; karta çelës të koduara në mënyrë magnetike; agjenda 

elektronike; këllëfe për agjenda elektronike; mbulesë për axhenda elektronike; kuti 

muzikore me monedhë; fenerë magjik; holograme; pllaka të bardha interaktive; magnet 

dekorativ; stilolapsa elektronik [njësitë me ekran vizual]; litarë të shkurtër [shirita] të 

përshtatur veçanërisht për mbajtjen e telefonave celular, MP3 plejerë, kamera, video 

kamera, syze, syze dielli, karta magnetike të koduara; monitorues për bebe; audio 

monitorues për bebe; video monitorues për bebe; peshore për bebe; helmeta mbrojtëse për 

fëmijë; softuer arsimor për fëmijë; aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhgimit, 

fotografike, kinematografike, optike, peshimit, matjes,  sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), shpëtimit të jetës dhe mësimdhënies; aparate dhe instrumente për drejtimin, 
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kalimin, transformimin, akumulimin, rregullimin dhe kontrollin e elektricitetit; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike, disqe për incizim; kompakt disqe, DVD-të dhe mediat tjera digjitale për 

incizim; mekanizma për aparatet që operojnë me monedhë; makina llogaritëse të arkës, 

makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer kompjuterik; 

aparate për shuarjen e zjarrit. 

18   Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe, prej lëkure ose bord lëkure; shirita prej lëkure; 

këllëfe prej lëkure për agjendat dhe planifikuesit javorë; këllëfe për kartë [këllëfe për 

notes]; këllëfe për kartë krediti [kuletat]; këllëfe për kartë për thirrje; mbulesa për mobilje 

prej lëkure; këllëfe për kartë biznesi; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, çanta të vogla] 

prej lëkure, për paketim; adresë lëkure me etiketa për varje; qafore për kafshët; veshje për 

kafshë shtëpiake; qafore për kafshë shtëpiake; çanta për mbartjen e kafshëve; thes për 

hundë [thes për ushqim]; frerët [parzmore]; lëkurë, e papunuar apo gjysmë e punuar; lëkurë 

urithi [imitim i lëkurës]; gëzof-lëkurat; lëkurat e papërpunuara; çanta; çanta dore; çanta 

dore për mbrëmje; çanta për pazar; çanta për pazar prej lëkure; çanta shpine; çanta beli; 

çanta Boston; çanta supi; çanta plazhi; çanta për kapje; këllëfe për atashe; çanta shkollore; 

çanta shpine shkollore; çanta shpine për nxënësit; çanta për sport; çanta veshje për udhëtim; 

çanta dore; kuleta; kuleta xhepi; këllëfe mbartëse për dokumente; këllëfe për çelësa; çanta 

për çelësa; kuleta për çelësa; valixhe të vogla; çanta të vogla, prej lëkure, për paketim; 

valixhe; çanta të vogla për mbajtjen e kozmetikës, çelësave dhe sendeve tjera personale; 

çanta këpucësh për udhëtim; të gjitha çantat për qëllime sportive; çanta për ngarkesë; çanta 

për shalim; çanta shpine; çantat e shpinës; çanta për shpinë; çantë shpine; valixhet; 

portbagazhe [valixhe]; këllëfe kreni, jo të pajisur; kuti kapele për të udhëtuar; kuti kapele 

prej lëkure; korniza për çantë dore; këllëfe për çelës prej lëkure; rripa për sup prej lëkure; 

çanta të vogla prej lëkure; sete për udhëtim [artikuj lëkure]; çanta udhëtimi prej lëkure; 

çanta hobe për mbartjen e foshnjave; hobe për mbartjen e foshnjave; transportuesit vezme 

të bebes; çanta shpine për mbartjen e foshnjave; çanta ndryshyese për bebe; kallame; pajisje 

për parzmore; lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurat e kafshëve, lëkurat; portbagazhe dhe 

çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore dhe takëme 

kuajsh.   

25   Xhaketa [rroba]; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa të rënda; xhaketa të lehta 

[rroba]; xhaketa bombardues; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa 

të mbushura; xhaketa erë-rezistente; xhaketa të papërshkueshme nga uji; xhaketa nga stofi i 

leshtë [rroba]; xhaketa të poshtme pa mëngë; xhaketa sportive; xhaketa për ski; xhaketa për 

snoubord; xhaketa të gjata; xhaketa për erë; xhaketa ere për ski; xhaketa ere për snoubord; 

xhupa me kapuç; xhupa me kapuç të poshtëm; gëzofa me kapuç; gëzofa me kapuç të 

poshtëm; xhaketa prej leshi; jelekë; jelekë me astar të heqshëm; xhybet; mantelet; mantelet 

prej leshi; mushamatë; triko; pulovera; këmisha; T-këmisha; këmisha me mëngë të 

shkurtëra; këmisha sportive; fanellëra; këmisha për veshje me kostume; këmisha nate; 

jeleka grash; bluza; xhaketa të përshtatshme; xhup; trikot; xhempera [pulovera]; dresa 

[rroba]; dresa sportive; pantallona; pantallona për ski; pantallona për snoubord; pantallona 

të skive; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra Bermuda; xhinse; funde; pantallona 

të gjera; kominoshe; rroba për gjimnastikë; kostume për vrapim; pantallona të përshtatshme 

për sport; kostume të trajnimit; kostume për trase; kostume për ski; kostume për snoubord; 

kostume; veshje për femra; veshje femrash për mbrëmje; fustane të gjata; xhaketa sportive; 

veshje formale; funde; gjoksore; mansheta [rroba]; shirita për flokë [rroba]; sete të 
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binjakëzuara; dollakë [pantallona]; dollakë [ngrohësit për këmbë]; ngrohësit për këmbë; 

xhins i trashë; ponço; vellot; veshje për martesë; rroba të gatshme; rroba të jashtme; 

kostume për maskaradë; të sipërme [rroba]; tank-të sipërme; trikotazh [rroba]; të 

brendshme trikotazhi; rroba prej lëkure ose imitime të lëkurës; gëzofi [rroba]; rroba të 

papërshkueshme nga uji; pantallona; pantallona djerse; pelerinat; veshje përparëse; 

smoking; kominoshe për fënijë; gete; gabardinë [rroba]; pantallona të gjera; tunikat; 

uniformat e shkollës; uniformat atletike; kilota për veshje; rroba golfi, përveç dorëza; qafë 

dorashke; rroba për valle; kalata [rroba]; kominoshe fëmijësh; maska e skive [rroba]; 

kostume banje; kapela banje; kapelë për not; kapelë për dush; rroba plazhi; kostume për 

not; veshje për not; mbathje për larje; brekë për larje; bikini; rrobat e banjës; veshje për 

femra (pareus); rroba për fëmijë; këpucë për fëmijë; kapelë për fëmijë; artikuj për veshje, 

këpucë dhe kapelë për për bebe dhe fëmijët e vegjël; pantallona për bebe [rroba]; grykore, 

jo prej letre; pajë i fëmijës së porsalindur [rroba]; çanta gjumi për bebe [veshje]; kostume 

për përdorim në veshje të fëmijëve për lojë; çorape; çorape të femrave; triko; çorape 

sportive; gete; bodi; llastik çorapesh; aski për çorapë; tiranta çorapesh; këpucë; këpucë 

lëkure; këpucë sportive; këpucë për gjimnastikë; këpucë plazhi; këpucë për alpinizëm; 

këpucë për vrapim; këpucë për ski; këpucë pas skijimit; këpucë për snouboard; këpucë për 

shi; atlete; pantofla; pantofla vaske; sandale; sandale për dush; sandale me një gisht 

[këpucë]; taka; copa takash për çizme dhe këpucë; sholle e brendshme; maja për këpucë; 

tabanë për këpucë; pjesa e sipërme për këpucë; çizme; gjysmë-çizme; çizme me lidhëse; 

çizme për shi; çizme për ski; çizme pas skijimit; çizme për snoubord; çizme për sport; 

çizme për kalërim; nallane; këpucë me mbulesë; galoshe; këpucë me çafa pa lidhëse; 

shallet; gunë; shallët; shalli gjerë grash; shalli gjerë grash prej gëzofi; shami [shami për 

qafë]; shalle të holla [artikuj për veshje]; kravata; fjongo-lidhëse; askota; shami për qafë; 

faculetë xhepi; ngrohësit për qafë; doreza [rroba]; manshon [rroba]; 

dorashka; doreza për ski; doreza për snoubord; rripa [rroba]; mbajtëse për veshje [aski]; 

aski; rripa për bel [pjesë të robave]; rripa për para [rroba]; breza për veshje; qafore gëzofi 

[gjerdane]; jakat [rroba]; shalle [shalle për qafë]; të brendshme; kanptierë; këmishë e 

brendshme [ndërresat]; brekë për femra; brekë; linjta [rroba]; brekë për meshkuj; brekë për 

meshkuj bokser; pizhame; xhybe për veshje; këmishë nate; jelekë; sutjena; korseta 

[ndërresa]; jelek grash [të brendshme femrash]; breza për femra; kasketë [kësulë]; kapele; 

majat e kasketës; kasketë me ballike; beretat; kapuçët [rroba]; veshoret [rroba]; balliket 

[kësulë]; rroba, këpucë, kapelë. 

   

 

 

(111)  19450 

(151)  10/11/2016 

(181)  13/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/758 

(591)  Kaltër  

(732)  AltaVia Travel sh.p.k  Rr. Luan 

Haradinaj, nr.27, Prishtine, 10000, KS 

    

            
 
 

(540)   
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( 511 ) 39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhimi udhëtimi    

 

 

 

(111)  19451 

(151)  10/11/2016 

(181)  13/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/759 

(732)  Fluturime  Kodra e Diellit, Rr. 3, 

Nr.18, Prishtinë, KS 

    

            
 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  19452 

(151)  10/11/2016 

(181)  13/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/761  

(300)  014364103  15/07/2015  OH 

;014461016  11/08/2015  OH 

(732)  Jysk A/S Sødalsparken 18 8220 

Brabrand, DK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

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

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 20   Mobilje, pasqyra, korniza per foto; produkte (jo të përfshira në klasët tjera) nga 

druri, tapa, kallam, fitil, artikuj shportarie, bori, kocka, fildish, kocka balenash, guaca, 

qelibar, perla dhe minerale të bardha dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose nga 

plastika; dyshek; mbushje dysheku; jastëka; shtresa e mbulesa për dyshek; çanta gjumi; 

mbajtës për pallto; raft për revista; jastëk i mbushur; varëse për rroba; perde verbëruese 

vërtikale [të brendshme] (rolete); perde verbëruese, dhe pajisje për perde dhe perder 

verbëruese (rolete).   

21   Enë për shtëpi apo kontenier; krehër dhe sfungjerë; brusha; material për krijimin e 

brushave; artikujt për pastrim; vatë për pastrimin e metalit; xham i papërpunuar ose gjysmë 

i përpunuar (përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari); artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

qeramika (të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera), banjo për fëmijë, mallëra qeramike, 

pajisje toaleti, brusha toaleti, kovë të mbeturinave për banjo; tenxhere për zierje; vazo për 

lule; varëse për tharjen e rrobave të lara; shishe spreji te thata; fshesë dhe kaci për 

mbledhjen e pluhurit.   

24   Tekstil dhe mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; shtrojë 

dhe mbulesa për tavoline; perde; peshqirë; shtroja për krevat; çarçaf; çarçaf për krevat; 

mbulesa për jastëkë të mbushur; jorganë; jorganë të qepur; perder dushi; batanije udhëtimi; 
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mbulesë krevati; mbulesa për jastëka; peceta për fshirjen e enëve; mushama tryeze 

individuale (për person) të bëra nga tekstili ose plastika.   

 

 

(111)  19453 

(151)  10/11/2016 

(181)  13/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/762 

(732)  Omya AG Baslerstrasse 42 4665 

Oftringen, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  Omyacarb 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Pluhur nga kalcium karbonati.   

 

 

 

(111)  19454 

(151)  10/11/2016 

(181)  14/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/764 

(732)  CONSOLIDATED ARTISTS B.V.          

Lijnbaan 68 3012 EP ROTTERDAM, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  MNG 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Sapune, parfumeri (duke përfshirë aroma solide); ujë kolonje; ujë parfumi; lapsa 

me toptha rrotullues që përmbajnë parfume apo ujë kolonje; vajra esenciale; vajra për 

qëllime tualeti; vajra bajamesh; kozmetikë; losione dhe vajra për qëllime kozmetike; 

kremëra kozmetike; produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; qumësht bajamesh për 

qëllime kozmetike; preparate kozmetike dhe kripëra për banjo (jo për qëllime mjekësore); 

kremëra, qumështe, losione, xhel dhe pluhur për fytyrë (jo për qëllime mjekësore), trup dhe 

duar; pluhur i parfumosur; gurë të aromatizuar; balsame aromatike, pomadë dhe kremë; 

facoleta të mbushura me losione kozmetike; emulsione hidratuese; maska kozmetike; 

krema për rrezitje në diell dhe pas rrezitjes në diell, qumësht, xhel dhe vajra për qëllime 

kozmetike; preparate për rrezitje në diell (kozmetikë); shampona; losione për flokë; shkumë 

dhe balsame për kujdes ndaj flokut; xhel dhe dyllë për flokë; preparate për rrojë dhe losione 

për pas rroje; deodorantë për përdorim personal; potpuri (lule dhe erëza të thara); llak dhe 

ngjyrë për thonjë; sprej për flokë; thonjë artificial; ngjitës për fiksimin e thonjëve artificial; 

makijazh dhe preparate për largimin e makijazhit; lapsa për vetulla; lapsa për vija të buzëe; 

definues të syve; lapsa korrigjues; kur të buzëve; shkëlqyes buzësh (shndritës); bojë për 

vetulla; kozmetikë për qërpikë; qërpikë artificial; ngjitës për fiksimin e qërpikëve artificial; 

fshehës të syve; makijazh; të kuq kozmetik; hijëzues të kapakëve të syrit; hijëzues për sy; 

pluhur për fytyrë; baza për makijazh; ngjitës për qëllime kozmetike; preparate kozmetike 

për qëllime dobësimi; shampona për kafshë shtëpiake; mbushje pambuku për qëllime 
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kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; zbardhës për lëkurë; ngjyra për 

flokë; preparate për valëzimin e flokëve; depilatorë; dyll depilimi; transfere dekorative për 

qëllime kozmetike; komplete kozmetike; preparate zbardhuese (dekolorizues) për qëllime 

kozmetike; temjan; preparate për largimin e llakut të thonjëve; qese me aromë të thatë për 

parfumosjen e pëlhurave; pastë dhëmbësh; xhele për zbardhim dentar; preparate zbardhimi 

dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryerje; gurë lustrimi; gurë shtufi.   

9   Syze (mallra optike), syza dielli, syza sporti, syza kundër shkëlqimit; korniza për syza 

dhe syza dielli; thjerrëza për syza dhe syza dielli; thjerrëza korrigjuese (optikë); thjerrëza 

kontakti; thjerrëza optike; mallra optike; këllëfe për syza; mbajtës për thjerrëza kontakti; 

dylbi; dylbi me një për diktim dhe vrojtim; syza zmadhimi (optike); syza dielli kundër 

vërbuese; aparate dhe instrumente shkencore (përpos atyre për përdorim mjekësore), detare, 

hulumtuese, fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate për incizimin, 

transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; softuer kompjuterik dhe softuer për 

telefona mobil (programe të incizuara); softuer i shkarkueshëm, duke përfshirë softuer për 

telefona mobil; vëshje dhe këpucë për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; 

helmeta dhe maska mbrojtëse; kostume për zhytje, dorëza për zhytës dhe maska për zhytës; 

pensne (syza pa bishta); aparate telefonike; telefona (duke përfshirë telefona mobil) 

smartfona (telefona të mënçur); pajisje për operimin pa duar të telefonave (duke përfshirë 

telefonat mobil) këllëfe dhe bartëse për telefona mobilë; mbështjellës për telefona mobilë; 

rripa për telefona portativ.   

14   Ora; ora dorësh; rripa për orë dore, tokëza dhe shtrëngues; orë alarmi; orë dhe aparate 

kronometrike; stoli të çmuara; unaza; byzylykë; zingjirë; qafore; varëse qaforesh; karfica 

zbukurimi; vathë; gdhe për tërheqje; medalje; medaljone (stoli); mansheta; gjilpëra për 

kravata; karfica xhevahiri; gurë të çmuar; xhevahirë (stoli) për telefona mobilë; unaza për 

çelësa, duke përfshirë varëse për çelësa me motive të ndryshme; zbukurime për telefona 

mobilë; metale të çmuara dhe aliazhet e tyre (përpos për përdorim dentar) dhe mallra në 

metale të çmuara apo të veshura me to, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera, gjegjësisht: 

kuti, kuti për stoli, këllëfe për stoli, kasketa, distinktivë për bartje, këllëfe për ora, dekorime 

për telefona mobilë, stringëla për telefona mobilë.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; portbagazhe; këllëfe prej lëkure apo letër lëkure; çanta 

udhëtimi; valixhe për atashe; valixhe për dokumente; çanta dore; çanta për shkollë dhe 

torba për shkollë; çanta për shoping dhe rrjeta për shoping; çanta (zarfa, kuleta) nga lëkura, 

për paketim; torbë fasheje për bartjen e foshnjeve; çanta shpine, torba shpine; çanta me 

rrota për shoping; çanta me zingjirë rrjete; çanta për alpinistë; çanta për kamping; çanta për 

plazh; çanta udhëtimi; çanta për veshje për udhëtim; mbajtës të kartelave (kuleta); kuleta; 

çanta dore; kuleta; çanta rrjeti jo nga metalet e çmuara; këllëfe për çelësa (copë lëkure); 

kuti kapelesh nga lëkura; kuti nga lëkura apo letër lëkure; çanta sqime (neseserë) (jo të 

pajisur); çanta muzike; takëme kuajsh; rripa krahu nga lëkura; kordonë, rripa, tela, lake, 

shiritë dhe fashë nga lëkura; qafore dhe mbulesa për kafshë; qafore për qenë; shkopinjë 

shtyerje dhe mbulesa për surrat; veshoke (pajime të kalit); mbulesa të lëkurës (gëzofe); stoli 

nga lëkura për mobilje; lëkurë kamoshe, tjera përpos qëllimeve për pastrim; lëkurë 

kafshësh, gëzofe; ombrella, parasolë dhe shkopinj për ecje; mbulesa për ombrella; kamzhik, 

parzmore dhe takëme kuajsh.   

25   Veshje të jatshme dhe të brendshme për meshkuj, femra dhe fëmijë; veshje nga lëkura 
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apo imitimet e lëkurës; veshje gëzofi; veshje sporti (përpos për zhytje); bluza; gabardinë 

(veshje); pallto shiu; pallto; mantele; dorashka pa gishta; xhybe; pallto llogore; parka (gëzof 

me kapuç); mbështjellës supesh; pallto leshi; xhaketë e mbushur (veshje); kostume; 

kostume për maskerada; xhaketa; kominoshe fëmijësh; përparëse (veshje); kostum kërcimi 

(pantollona dhe bluzë të ngjitura) (veshje dhe veshje të brendshme); bluzë e epërme e 

shkurtë; xhemperë; puloverë; triko; trikotazh (veshje); fanellë me krahoshe; jelekë; funde; 

zhupon; pantollone; fustane; sari; këmisha; nënkëmisha; fanella; xhupa; pantollona të 

shkurtë, duke përfshirë brekë për larje; veshje për notim dhe për plazh; triko, duke përfshirë 

kostume noti; rroba banjo; penjuar; këmishë e brendshme; bodi (veshje një copëshe e 

brendshme për gra); sytjena; brekë; brekë të shkurtë; sytjene; korse (veshje të brendshme); 

mbajtëse çorapësh; çorapë; çorapë femrash; triko (pantollona të ngushtë); të brendshme 

trikotazhi; shami (shalle); shalla; mbështjellës qafe; shalla qafe; dorashka pa gishta; shalla 

të gjerë grash; dorëza (veshje); rripa (veshje); mbajtëse rrobash (mbajtëse); kravata; kravata 

flutur; facoleta xhepi (veshje); mbrojtës të jakave; pizhama me këmbë; pajë të fëmijëve të 

sapolindur; grykashkë (jo nga letra); pelena nga tekstili; pelena tekstili për fëmijë; këpucë; 

këpucë (duke përfshirë këpucë plazhi); këpucë sporti; qizme; qizme të shkurta; këpucë 

druri; këpucë esparto apo sandale; sandale; sandale për banjo; pantofla; mbulesa për kokë; 

kapela; mbulesa (veshje); ballike (kapela bërje); bereta; kasket (duke përfshirë kasketa 

noti); shiritë për kokë (veshje); çallma.  

35   Shërbime të shitjes me pakicë, gjegjësisht shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, shërbime të porositjes online dhe 

shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke përfshirë një gamë të gjerë të 

produkteve për konsumatorë, dukë përfshirë, rroba, këpucë, mbulesa për kokë, dorëza, 

rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura për tavolina; çarçafë për shtëpi dhe shtrat; pajisje të 

zyreve; produke për tavolinë, qirinj, aksesorë për telefona mobilë, syze, syze dielli, stoli të 

çmuara, ora, artikuj lëkure, portbagazhe, çanta udhëtimi, çanta dore, këllëfe banjosh dhe 

zbukurime për flokë; prezantime të një game të gjerë të produkteve për konsumatorë për 

qëllime të shitjes përmes komunikimeve kompjuterike dhe televizioneve ndërvepruese; 

promovime të shitjes. 

 

   

 

 

(111)  19456 

(151)  10/11/2016 

(181)  14/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/765 

(732)  CONSOLIDATED ARTISTS B.V.          

Lijnbaan 68 3012 EP ROTTERDAM, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

(540)  MANGO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Sapune, parfumeri (duke përfshirë aroma solide); ujë kolonje; ujë parfumi; lapsa 

me toptha rrotullues që përmbajnë parfume apo ujë kolonje; vajra esenciale; vajra për 

qëllime tualeti; vajra bajamesh; kozmetikë; losione dhe vajra për qëllime kozmetike; 

kremëra kozmetike; produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; qumësht bajamesh për 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

464 

 

 

qëllime kozmetike; preparate kozmetike dhe kripëra për banjo (jo për qëllime mjekësore); 

kremëra, qumështe, losione, xhel dhe pluhur për fytyrë (jo për qëllime mjekësore), trup dhe 

duar; pluhur i parfumosur; gurë të aromatizuar; balsame aromatike, pomadë dhe kremë; 

facoleta të mbushura me losione kozmetike; emulsione hidratuese; maska kozmetike; 

krema për rrezitje në diell dhe pas rrezitjes në diell, qumësht, xhel dhe vajra për qëllime 

kozmetike; preparate për rrezitje në diell (kozmetikë); shampona; losione për flokë; shkumë 

dhe balsame për kujdes ndaj flokut; xhel dhe dyllë për flokë; preparate për rrojë dhe losione 

për pas rroje; deodorantë për përdorim personal; potpuri (lule dhe erëza të thara); llak dhe 

ngjyrë për thonjë; sprej për flokë; thonjë artificial; ngjitës për fiksimin e thonjëve artificial; 

makijazh dhe preparate për largimin e makijazhit; lapsa për vetulla; lapsa për vija të buzëe; 

definues të syve; lapsa korrigjues; kur të buzëve; shkëlqyes buzësh (shndritës); bojë për 

vetulla; kozmetikë për qërpikë; qërpikë artificial; ngjitës për fiksimin e qërpikëve artificial; 

fshehës të syve; makijazh; të kuq kozmetik; hijëzues të kapakëve të syrit; hijëzues për sy; 

pluhur për fytyrë; baza për makijazh; ngjitës për qëllime kozmetike; preparate kozmetike 

për qëllime dobësimi; shampona për kafshë shtëpiake; mbushje pambuku për qëllime 

kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; zbardhës për lëkurë; ngjyra për 

flokë; preparate për valëzimin e flokëve; depilatorë; dyll depilimi; transfere dekorative për 

qëllime kozmetike; komplete kozmetike; preparate zbardhuese (dekolorizues) për qëllime 

kozmetike; temjan; preparate për largimin e llakut të thonjëve; qese me aromë të thatë për 

parfumosjen e pëlhurave; pastë dhëmbësh; xhele për zbardhim dentar; preparate zbardhimi 

dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryerje; gurë lustrimi; gurë shtufi.   

9   Syze (mallra optike), syza dielli, syza sporti, syza kundër shkëlqimit; korniza për syza 

dhe syza dielli; thjerrëza për syza dhe syza dielli; thjerrëza korrigjuese (optikë); thjerrëza 

kontakti; thjerrëza optike; mallra optike; këllëfe për syza; mbajtës për thjerrëza kontakti; 

dylbi; dylbi me një për diktim dhe vrojtim; syza zmadhimi (optike); syza dielli kundër 

vërbuese; aparate dhe instrumente shkencore (përpos atyre për përdorim mjekësore), detare, 

hulumtuese, fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate për incizimin, 

transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; softuer kompjuterik dhe softuer për 

telefona mobil (programe të incizuara); softuer i shkarkueshëm, duke përfshirë softuer për 

telefona mobil; vëshje dhe këpucë për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; 

helmeta dhe maska mbrojtëse; kostume për zhytje, dorëza për zhytës dhe maska për zhytës; 

pensne (syza pa bishta); aparate telefonike; telefona (duke përfshirë telefona mobil) 

smartfona (telefona të mënçur); pajisje për operimin pa duar të telefonave (duke përfshirë 

telefonat mobil) këllëfe dhe bartëse për telefona mobilë; mbështjellës për telefona mobilë; 

rripa për telefona portativ.   

14   Ora; ora dorësh; rripa për orë dore, tokëza dhe shtrëngues; orë alarmi; orë dhe aparate 

kronometrike; stoli të çmuara; unaza; byzylykë; zingjirë; qafore; varëse qaforesh; karfica 

zbukurimi; vathë; gdhe për tërheqje; medalje; medaljone (stoli); mansheta; gjilpëra për 

kravata; karfica xhevahiri; gurë të çmuar; xhevahirë (stoli) për telefona mobilë; unaza për 

çelësa, duke përfshirë varëse për çelësa me motive të ndryshme; zbukurime për telefona 

mobilë; metale të çmuara dhe aliazhet e tyre (përpos për përdorim dentar) dhe mallra në 

metale të çmuara apo të veshura me to, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera, gjegjësisht: 

kuti, kuti për stoli, këllëfe për stoli, kasketa, distinktivë për bartje, këllëfe për ora, dekorime 

për telefona mobilë, stringëla për telefona mobilë.   
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18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; portbagazhe; këllëfe prej lëkure apo letër lëkure; çanta 

udhëtimi; valixhe për atashe; valixhe për dokumente; çanta dore; çanta për shkollë dhe 

torba për shkollë; çanta për shoping dhe rrjeta për shoping; çanta (zarfa, kuleta) nga lëkura, 

për paketim; torbë fasheje për bartjen e foshnjeve; çanta shpine, torba shpine; çanta me 

rrota për shoping; çanta me zingjirë rrjete; çanta për alpinistë; çanta për kamping; çanta për 

plazh; çanta udhëtimi; çanta për veshje për udhëtim; mbajtës të kartelave (kuleta); kuleta; 

çanta dore; kuleta; çanta rrjeti jo nga metalet e çmuara; këllëfe për çelësa (copë lëkure); 

kuti kapelesh nga lëkura; kuti nga lëkura apo letër lëkure; çanta sqime (neseserë) (jo të 

pajisur); çanta muzike; takëme kuajsh; rripa krahu nga lëkura; kordonë, rripa, tela, lake, 

shiritë dhe fashë nga lëkura; qafore dhe mbulesa për kafshë; qafore për qenë; shkopinjë 

shtyerje dhe mbulesa për surrat; veshoke (pajime të kalit); mbulesa të lëkurës (gëzofe); stoli 

nga lëkura për mobilje; lëkurë kamoshe, tjera përpos qëllimeve për pastrim; lëkurë 

kafshësh, gëzofe; ombrella, parasolë dhe shkopinj për ecje; mbulesa për ombrella; kamzhik, 

parzmore dhe takëme kuajsh.   

25   Veshje të jatshme dhe të brendshme për meshkuj, femra dhe fëmijë; veshje nga lëkura 

apo imitimet e lëkurës; veshje gëzofi; veshje sporti (përpos për zhytje); bluza; gabardinë 

(veshje); pallto shiu; pallto; mantele; dorashka pa gishta; xhybe; pallto llogore; parka (gëzof 

me kapuç); mbështjellës supesh; pallto leshi; xhaketë e mbushur (veshje); kostume; 

kostume për maskerada; xhaketa; kominoshe fëmijësh; përparëse (veshje); kostum kërcimi 

(pantollona dhe bluzë të ngjitura) (veshje dhe veshje të brendshme); bluzë e epërme e 

shkurtë; xhemperë; puloverë; triko; trikotazh (veshje); fanellë me krahoshe; jelekë; funde; 

zhupon; pantollone; fustane; sari; këmisha; nënkëmisha; fanella; xhupa; pantollona të 

shkurtë, duke përfshirë brekë për larje; veshje për notim dhe për plazh; triko, duke përfshirë 

kostume noti; rroba banjo; penjuar; këmishë e brendshme; bodi (veshje një copëshe e 

brendshme për gra); sytjena; brekë; brekë të shkurtë; sytjene; korse (veshje të brendshme); 

mbajtëse çorapësh; çorapë; çorapë femrash; triko (pantollona të ngushtë); të brendshme 

trikotazhi; shami (shalle); shalla; mbështjellës qafe; shalla qafe; dorashka pa gishta; shalla 

të gjerë grash; dorëza (veshje); rripa (veshje); mbajtëse rrobash (mbajtëse); kravata; kravata 

flutur; facoleta xhepi (veshje); mbrojtës të jakave; pizhama me këmbë; pajë të fëmijëve të 

sapolindur; grykashkë (jo nga letra); pelena nga tekstili; pelena tekstili për fëmijë; këpucë; 

këpucë (duke përfshirë këpucë plazhi); këpucë sporti; qizme; qizme të shkurta; këpucë 

druri; këpucë esparto apo sandale; sandale; sandale për banjo; pantofla; mbulesa për kokë; 

kapela; mbulesa (veshje); ballike (kapela bërje); bereta; kasket (duke përfshirë kasketa 

noti); shiritë për kokë (veshje); çallma.  

35   Shërbime të shitjes me pakicë, gjegjësisht shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, shërbime të porositjes online dhe 

shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke përfshirë një gamë të gjerë të 

produkteve për konsumatorë, dukë përfshirë, rroba, këpucë, mbulesa për kokë, dorëza, 

rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura për tavolina; çarçafë për shtëpi dhe shtrat; pajisje të 

zyreve; produke për tavolinë, qirinj, aksesorë për telefona mobilë, syze, syze dielli, stoli të 

çmuara, ora, artikuj lëkure, portbagazhe, çanta udhëtimi, çanta dore, këllëfe banjosh dhe 

zbukurime për flokë; prezantime të një game të gjerë të produkteve për konsumatorë për 

qëllime të shitjes përmes komunikimeve kompjuterike dhe televizioneve ndërvepruese; 

promovime të shitjes. 
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(111)  19463 

(151)  10/11/2016 

(181)  14/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/766 

(300)  15/4160957  02/03/2015  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie 75008 

Paris, , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

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

 
 

(540)  INQUELOR 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

(111)  19468 

(151)  10/11/2016 

(181)  14/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/767 

(300)  15/4160958  02/03/2015  FR 

(732)  SANOFI 54 rue  La Boétie 75008 

Paris,  FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

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

 
 

(540)  INTARDUO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  19475 

(151)  10/11/2016 

(181)  18/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/768   

(732)  Capbran Holdings, LLC 11601 

Wilshire Blvd., Suite 2300 Los Angeles, CA 

90025, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  MAGIC BULLET 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   Pajisjet elektronike, domethënë, përpunuesit e ushqimit të kuzhinës. 
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(111)  19477 

(151)  10/11/2016 

(181)  18/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/769 

(732)  Capbran Holdings, LLC 11601 

Wilshire Blvd., Suite 2300 Los Angeles, CA 

90025, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  NUTRIBULLET 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   Pajisjet elektronike, domethënë, përpunuesit e ushqimit të kuzhinës.   

 

 

 

(111)  19621 

(151)  16/11/2016 

(181)  19/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/770 

(591)  E kalter, E verdhe, Ngjyre ari   

(732)  Ilir Rama  Rr. Hajrullah Abdullahu nr. 

28, Prishtinë, KS 

     
            

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 39   Transporti; paketimi dhe rruajtja e mallrave; arranzhmanet e udhëtimit; 

transporti ajror; qiraja e aeroplanëve; qiraja e motorëve të aeroplanëve; rezervimi i ulëseve 

për udhëim; transportimi i pasagjerve; pilotimi; transporti; transporti i udhëtarëve; 

rezervimi i transportit; arranzhimi i udhëtimeve turistike; rezervimi i udhëtimeve   

 

 

 

(111)  19482 

(151)  10/11/2016 

(181)  19/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/774   

(732)  Goodyear Dunlop Tires Germany 

GmbH  Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

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

 
 

(540)  REGIOCONTROL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma.   

 

 

 

(111)  19483 

(151)  10/11/2016 

(540)  REGIOFORCE 
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(181)  19/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/775 

(732)  Goodyear Dunlop Tires Germany 

GmbH  Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

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

 
 

 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Goma.   

 

 

 

(111)  19486 

(151)  10/11/2016 

(181)  20/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/778 

(591)  e bardhë, e kaltërt e ndritshme, e 

kaltërt, e kuqe, e verdhë, e arit të vjetër zlato   

(732)  Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi 

Anonim Şirketi Bahçelievler Mahallesi Şehit 

İbrahim Koparır Caddesi No:4 İstanbul , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birra; ujë mineral me sodë dhe pije të tjera jo alkoolike; pije frutash dhe langje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për mbarimin e pijeve jo alkoolike.  

 

   

 

 

 

(111)  19493 

(151)  10/11/2016 

(181)  21/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/779   

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia,  BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   
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( 511 ) 34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për 

duhanpirës; duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për 

cigare; letër për cigare; shpuzore për duhanpirës. 

 

   

 

 

 

(111)  19496 

(151)  10/11/2016 

(181)  21/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/780 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, , BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për 

duhanpirës; duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për 

cigare; letër për cigare; shpuzore për duhanpirës. 

 

   

 

 

 

(111)  19499 

(151)  10/11/2016 

(181)  21/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/781  

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, , BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për 

duhanpirës; duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

470 

 

 

cigare; letër për cigare; shpuzore për duhanpirës.    

 

 

 

(111)  19503 

(151)  10/11/2016 

(181)  21/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/782 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”  Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për 

duhanpirës; duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për 

cigare; letër për cigare; shpuzore për duhanpirës. 

 

   

 

 

 

(111)  19538 

(151)  11/11/2016 

(181)  21/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/783 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për 

duhanpirës; duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për 

cigare; letër për cigare; shpuzore për duhanpirës   
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(111)  19539 

(151)  11/11/2016 

(181)  21/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/784  

(732)  LOTTE Wedel sp. z o.o.         

Zamoyskiego 28/3003-801 Warsaw,  PL 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  E.Wedel 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Ëmbëlsira jo mjekësore; çokollata; ëmbëlsira çokollate; ëmbëlsira sheqeri; 

çokollata të mbushura, pralinë; sheqerka, ëmbëlsira të ngrira, ëmbëlsira të ftohura, torte, 

biskota dhe nafore (wafers); çamçakëz; xhele; kakao, pije çokollate; pije me bazë çokollate, 

çaji, kakos dhe kafes.   

35   Organizimi ekspozitave për qëllime komerciale, reklamimi dhe organizim i 

demonstrimit të mallrave; promovim shitje lidhur me mallrat; shërbime të shitjes me 

shumicë dhe pakicë lidhur me mallrat në vazhdim:  ëmbëlsirave jo mjekësore, çokollatave, 

ëmbëlsirave nga çokollata, ëmbëlsirave nga sheqeri, çokollatave të mbushura, pralinë, 

sheqerkave, ëmbëlsirave të ngrira, ëmbëlsirave të ftohura, torteve, biskotave dhe naforeve 

(wafers), çamçakëzave, xheleve, kakaos, pijeve të çokollatës, pijeve me bazë çokollate, 

çajit, kakaos dhe kafes; shpërndarje e materialeve reklamuese; shërbime reklamimi 

nëpërmjet radios, televizionit dhe internetit. 

43   Shërbime të dyqaneve të kafes; kafeteri për pirje të çokollatës. 

 

   

 

 

 

(111)  19540 

(151)  11/11/2016 

(181)  21/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/785 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING  62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, , BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për 

duhanpirës; duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për 

cigare; letër për cigare; shpuzore për duhanpirës.   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

472 

 

 

 

(111)  19639 

(151)  16/11/2016 

(181)  21/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/786 

(732)  BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich Im Tiergarten 7, 

CH 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)  SCALA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Produkte kimike per perdorim në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, posaqërisht 

preparate për forcimin e  bimëve, preparate kimike dhe/ose biologjike për kontrollin e 

stresit tek bimët, preparate per rregullimin e rritjes së bimëve, preparate kimike për 

trajtimin e farërave, surfaktantit, produkte kimike natyrale ose artificiale për përdorim si 

karrem seksual ose agjent për të ngatërruar insektet.    

5   Preparate për shkatërrimin dhe asgjësimin e dëmtuesve, insekticideve, fungicideve, 

herbicideve, pesticideve.    

 

 

 

(111)  19541 

(151)  11/11/2016 

(181)  24/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/787 

(591)  e gjelbër dhe e bardhë   

(732)  BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 

Ludwigshafen am Rhein, , DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 1    Produkte kimike për përdorim në industri, posaçërisht agjense ndihmëse  për 

industri kimike-teknike,  tekstili, lëkure, të letrës, agjense për fshirje dhe pastrim, agjense 

për zbardhim, vajëra minerale, agjense për industri farmaceutike, kozmetikë, të ushqimit 

për shtazë; pajisje për ngjyrosje dhe  shtypje; supstanca për regjje ; preparate për 

përpunimin final të lëkurës; materiale lidhëse, ngjitëse, tenzide dhe aditive të agjenseve për 

larje, pastrim dhe zbardhim; ngjitëse (adezive) të cilët përdoren në industri; ngjitëse dhe 

rrëshira te impregnuara; dyll; yndyra industriale; produkte spërkatëse e posaçërisht etilen 

dhe propilen; produkte jo - organike, posaçërisht produkte kimike për prodhimin e 

ngjitësve, plehrave dhe ngjyrave; preparate për heqje të yndyrës (pastrimit) për përdorim në 

procesin e prodhimit; produkte kimike për prodhimin e agjenseve për larje, pastrim dhe 

zbardhim; vaj për frena dhe vaj hidraulik, të cilët nuk janë perdorë si germicide; të gjitha 

mallërat e lartë përmendura vetëm për përdorim në industri.    

2   Bojëra, rrafshues, llaqe; rrafshues; preparate antikorozive; preparate kundër  
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përkeqësimit të gjendjës së drurit; ngjyra (bojëra); mjete për gërryerje; rrëshira natyrale të 

pa përpunuara; bojëra (ngjyra), pigmente dhe pigmente agjensi; ngjyra për shtypje; 

qimento, kit (ngjitës dritarësh); agjense për  tharje, tretës; agjense ndimëse për prodhimin 

idustrial  të ngjyrave dhe llaqeve; të gjitha mallërat e lartë përmendura vetëm për përdorim 

në industri.    

3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje; preparate për pastrim , lustrim, 

heqje yndyre (pastrim), gëdhendje dhe preparate abrazive; sapuna; të gjitha mallërat e lartë 

përmendura vetëm për përdorimin në industri.    

4   Vaj dhe yndyrë industriale, përfshirë këtu edhe  derivate motorrike, agjense ndimëse dhe 

aditive  për derivate, vaj motorrik, lubrikante; yndyrë për lëkurë;  të gjitha produktet e lartë 

përmendura vetëm për përdorim në industri.    

31   Ushqim për shtazë, aditive ushqimi.   

42   Shërbime kimike, inzhinjeringu kimik, shërbime laboratorike kimike; konsultime 

teknike dhe ofrimi i ekspertizës në lëminë kimiko-teknike; te gjitha mallërat e lartë 

përmendura vetëm për përdorim në industri.  

  

 

 

(111)  19542 

(151)  14/11/2016 

(181)  24/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/788  

(591)  E zezë, E bardhë, E gjelbërt 

(732)  “Olivia’s Comfort Food” LLC          

Nëna Terezë 30 D, Prishtinë, KS 

(740)  Korab Rexhepi Invicta L.L.C Nëna 

Terezë 30 d, Prishtinë 

 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Ushqime – Bylmete, Mish, Peshk, Ushqime të Përpunuara dhe të Konservuara 

  30   Ushqime – Erëza, Pjekurina, Akull, Pasticeri   

  31   Fruta të freskëta & Perime, Kafshë të gjalla 

   

 

 

(111)  19544 

(151)  14/11/2016 

(181)  24/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/790 

(300)  302015100190.6  27/02/2015  DE 

(732)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG          

Cari-Metz-Straße 176185  Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 

(540)  Paradies 
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( 511 ) 1   Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; plastika, të papërpunuara; përgatitje për plehërim; kompozime për 

fikje zjarri; përgatitje për kalitje dhe saldim; substanca për nxirrje; lëndë ngjitëse për 

qëllime industriale; përgatitje kimike për përdorim në fotografi; zhvilluesa fotografik; 

emulsione fotografike; letër fotografike; lëndë për rritje ndjeshmërie në fotografi; letër 

fotometrike; xhelatinë për qëllime fotografike; gluten [ngjitës], i ndryshëm nga ato për 

artikuj shkrimi dhe qëllime shtëpiake; lastra fotografike më ndjeshmëri të rritur; filma 

kinematografikë, me ndjeshmëri të rritur por jo të ekspozuar; pëlhura me ndjeshmëri të 

rritur për fotografi; letër fotosensitive; letër me ndjeshmëri të rritur; filma me ndjeshmëri të 

rritur, të paekspozuar; tretësira për shtypje me ngjyrë blu-cianuri; letër për shtypje në ngjyrë 

blu; pëlhurë për shtypje në ngjyrë blu; pektin [fotografi]; filma me rreze X, me ndjeshmëri 

të rritur por jo të ekspozuar; agjentë reduktimi për përdorim në fotografi; përgatitje për dritë 

fleshi; vaska për fiksim [fotografi]; tretësira për fiksim [fotografi]; fletë me ndjeshmëri të 

rritur për shtypje në ofset.   

9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; mbartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim të zërit; kompakt disqe, DVD dhe mjete të tjera dixhitale për regjistrim; 

mekanizma për aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të thata, makina 

llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash, kompjutera; programe kompjuterike; aparatura 

për fikje zjarri; syze për të parë objektet në 3-dimensionet; kullesa për përdorim në 

fotografi; akumulatorë, elektrikë; pajisje për alarme; matësa për nivelin e alkolit; telefona 

me sekretari telefonike; bashkuesa për linjat elektrike; respiratorë për filtrim ajri; pajisje 

monitoruese për bebe; bateri, elektrike; skedarë të shkarkueshëm me figura; diafragma 

[fotografi]; mbrojtëse kundra shkëlqimit verbues; llampa fleshi [fotografi]; llamba magnezi 

për flesh [fotografi]; peshore për letra; këllëfë për syze; pajisje dixhitale me kompakt disqe 

për regjistrim dhe dëgjim zëri; kronografë [aparatura për regjistrim kohe]; byzylykë 

indentifikimi të koduar, magnetikë; kompakt disqe [zë-figurë]; programe operimi për 

kompjuter, të regjistruar; programe kompjuterike; pajisje kompjuterike periferike; 

programe për kompjuter, të regjistruar; programe kompjuterike [programe të 

shkarkueshëm]; programe kompjuterike për lojra; tastiera për kompjuter; aparatura për 

përpunim të dhënash; zbukurime me magnetë; aparatura për diagnostikim, jo për qëllime 

mjeksore; diapozitivë [fotografi]; projektorë me slajde; ekspozuesa për fotografi dixhitale; 

disketa; periferikë kompjuteri për futjen e disketave; printera për përdorim me kompjuterat; 

aparatura për matje presioni; llampa për dhomë të errët [fotografi]; aparate me DVD; 

tabletë për libra elektronikë; përshtatës elektrikë; kyçësa, elekrikë; kabllo, elektrikë; tabela 

elektronike për njoftime; publikime elektronike, të shkarkueshmë; pena elektronike [njësi 

paraqitëse vizuale]; axhenda elektronike; aparate marrëse të zërit dhe figurës; detektorë për 

monedha të falsifikuara [false]; aparate për kopjim; dylbi; televizorë; aparate telefonikë; 

shuarse zjarri; pajisje sinjalizimi në rast zjarri; filma, të ekspozuar; kamera 

kinematografike; aparatura për prerje filmi; filterera [fotografi]; aparate fotografikë 

[fotografi]; qeliza fotovoltaike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometra; 

takëme për telefon që të mos mbahet në dorë; sete për radiotelefoni; aparatura për matje të 

lagështisë; ndërfaqësa për kompjutera; karta për qarqe të integruar [karta inteligjente]; 
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pajisje me kasetë për regjistrim dhe dëgjim zëri; mbartës për fletë të errëta [fotografi]; film 

kinematografik, i ekspozuar; zile [pajisje për alarm]; tone zilesh të shkarkueshëm për 

telefona celularë; kabllo koaksialë; karta magnetike të koduara; kufje që mbështeten në 

kokë; ngarkuesa baterie; çanta për laptopë; çanta të përshtatura për laptopë; aparatura me 

lazer, jo për qëllime mjeksore; altoparlantë; diode që emetojnë dritë [LED]; tabela, 

ndriçuesa; vizore [instrumenta matës]; syze zmadhuese [optike]; njësi me shirit magnetik 

për kompjutera; mjete të dhënash magnetike; magnetë; mi [pajisje fundore kompjuterike]; 

tapet për mi; telefona celularë; modemë; monitorë [pajisje kompjuterike]; skedarë të 

shkarkueshëm me muzikë; aparatura për komandimin e automjeteve [kompjutera të 

instaluar brenda automjetit]; kompjutera të vegjël (nout-buk); aparatura dhe instrumenta 

optikë; mjet optik të dhënash; kabllo të fibrave optikë; radio; aparatura qendërzimi për 

diapozitivë fotografik; kuadro për diapozitivë fotografik; ekranë për fotoreliev; aparatura 

shkëlqimi për printimeve fotografike; skanera [pajisje për përpunim të dhënash]; ekranë 

[fotografi]; telefona pa tel; kaska mbrotjëse; telefona inteligjentë; aplikacione për programe 

kompjuterikë, të shkarkueshëm; panelë diellorë për prodhim të energjisë elektrike; bateri 

diellore; kapakë për mbrojtje nga drita të lenteve; pajisje kujtese të kompjuterit; karta 

kujtese për makinat me lojra video; bobina [fotografi]; mbajtëse për aparat fotografik; 

trekëmbësh për aparat fotografik; priza, spina dhe kontakte të tjera [lidhje elektrike]; 

kapakë për priza elektrike; lexues të bar kodeve; kumpjutera tablet; makina llogaritëse 

xhepi; pajisje elektronike xhepi për përkthim; transmetuesa telefoni; teleskopë; pajisje që 

tregojnë temperaturën; termometra, jo për qëllime mjeksore; aparatura për regjistrim zëri; 

rezervuar boje printeri, të pambushura, për printera dhe fotokopje; mbartës të regjistrimit të 

zërit; aparatura për transmetim zëri; aparatura për riprodhim të zërit; pajisje elektronike të 

mbartshme që luajnë skedarë dixhital me zë dhe figurë; aparatura për tharje për printime 

fotografike; rafte për tharje [fotografi]; mbrojtës tensioni të lartë; aparatura mësimi; 

periferikë kompjuteri ku futet USB; aparatura zmadhimi [fotografi]; mbyllësa diafragme 

[fotografi]; monitorë video për bebe; videokamera; kaseta video; videoregjistruesa; 

peshore; erëmatësa; çelësa elektrik me komandim në kohë, automatikë; filma, të ekspozuar; 

pajisje për kujtesë kompjuteri; mjete kujtese elektrike; djegës CD-je; çanta kryesisht bërë 

për aparate dhe instrumenta fotografikë; ekspozuesa për fotografi dixhitale; skedarë me 

figura të shkarkueshëm; publikime elektronike të regjistruara në mjete kompjuterike; 

publikime të shtypura, në format të lexueshëm elektronik; publikime elektronike, të 

shkarkueshëm. 

11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

shpërndarje uji dhe qëllime higjenike; apartura dhe instalime ndriçimi; pajisje ngrohëse, 

elektrike, për shishet e ushqimit; aparatura ndriçimi me dioda për emetim drite [LED]; 

llampa; fenerë me bateri për ndriçim; aparatura për nxirje [shtretër dielli]; drita elektrike 

për pemët e Krishtlindjes; aparatura për dezinfektim; aparatura shpërndarëse dezinfektimi 

për tualetë; aparatura për heqjen e erës së keqe, jo për përdorim personal; ventilator 

elektrikë për përdorim personal; ngrohës uji, elektrikë; pajisje shkrirëse për automjete; 

sinjale drite; drita për biçikleta; drita për automjete; fenerë për automjete; priza për drita 

elektrike; aparatura filtrimi për akuarium; pajisje për ngrohje këmbësh, elektrike ose jo-

elektrike; llampa ndriçimi, elektrike; llampa ndriçimi; tharëse flokësh; aparatura për ujë të 

ngrohtë; jorganë elektrikë, jo për qëllime mjeksore; aparatura për nxehje, elektrike; 

aparatura jonizuese për trajtimin e ajrit ose ujit; pajisje elektrike për të bërë kos; makina për 

kafe, elektrike; instalime për ajër të kondicionuar; kontenierë frigoriferik; drita për 
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automjete; tuba ndriçues për ndriçim; pajisje lagështuese për radiator qendror të ngrohjes; 

aparatura për largimin e ajrit të keq; instalime dhe aparatura ventilimi [që kondicionojnë 

ajrin]; tenxhere presioni për gatim, elektrike; fenerë xhepi, elektrike; ngrohësa xhepi; 

nxehësa me zhytje; filtera për ujë të pijshëm; aparatura për tharje; llampa me rreze 

ultravjollcë, jo për qëllime mjeksore; ventilatorë [që kondicionojnë ajrin]; shishe për ujë të 

ngrohtë; furnela elektrike; aparatura për filtrium uji. 

14   Metale të çmuara dhe aliazhe prej tyre; xhevahire; zbukurime [artikuj argjendarie]; 

gurë të çmuar; ora; instrumenta për matje kohe; byzylykë [artikuj argjendarie]; rripa orësh; 

ura muri ose tavoline dhe dore, elektrike; zinxhirë [artikuj argjendarie]; kapëse kravate; 

butuna manshete; medalionë [artikuj argjendarie]; unaza [artikuj argjendarie]; varëse 

çelësash [xhingla ose medalionë]; kuti për artikuj argjendarie [sëndukë ose kuti]; 

mbërthecka zbukurimi; kronometra; rripa orësh; kuti për orë- dhe orëndreqje; ora me zile; 

instrumenta kronometrikë; fusha [orë- dhe orëndreqje].   

15   Intrumeta muzikorë; instrumenta muzikor elektronikë; sintetizator muzike; karjijonë. 

16   Letër, kartonë; material i shtypur; material për libërlidhje; fotografi [të shtypura]; 

artikuj shkrimi; adezivë [ngjitës] për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; material për 

artistë; penelë; makina shkrimi dhe pajisje zyre [përveç mobilje]; materiale mësimdhënie 

[përveç aparatura]; materiale plastikë për amballazhim (nuk përfshihen në klasa të tjera); 

shkronja për tipografi; blloqe për tipografi; albumë; letra lajmërimesh [artikuj për shkrim]; 

makineri plastifikimi për përdorim në zyrë; thumba për afishe [artikuj për shkrim]; dollapë 

për artikuj për shkrim [pajisje zyre]; piktura; blloqe letrash [artikuj për shkrim]; broshura; 

pulla postare; letër për shkrim; aparatura dhe makineri për libërlidhje [pajisje zyre]; libra; 

mbajtesë librash në raft; mjete zyre, përveç mobiljeve; etiketa, jo prej pëlhure; flamuj prej 

letre; shtypje kromolitografike [me ngjyra]; amballazhe shisheje prej kartoni ose letre; 

mbështjellëse shisheje prej kartoni ose letre; fletushka reklame; cipa plastike për 

mbështjellje; tabakë celuloze të përmirësuar për mbështjellje; formularë, të shtypur; foto me 

reliev; makina afrankimi për përdorim në zyrë; kartolina urimi; prezantimi grafike; manuale 

[libra dore]; pajisje etiketimi dore; makina kapëse [mjete zyre]; zarfe [artikuj për shkrim]; 

kalendarë; aparatura për vënie fotografish; shirita ngjitës për artikuj për shkrim ose qëllime 

shtëpiake; makina shpërndarëse për rrip ngjitës [mjete zyre]; pajisje për lidhje libri; 

litografë; pajisje biruese për zyrë; fletë palstike me flluska për mbështjellje apo 

amballazhim; penelë; këmbalec piktori; kartolina urimi me muzikë; bllok shënimesh; dosje 

[mjete zyre]; peceta për tavolinë prej letre; artikuj për shkrim; postera; afishe prej letre ose 

kartoni; tabela publiciteti prej letre ose kartoni; shtroje tavoline prej letre për një set të 

vetëm pjatash; portrete; kartapostale; reklama; klishe [mjete shkrimi]; kuti prej kartoni ose 

letre; mjete për shkrim; makina shkrimi, elektrike ose jo-elektrike; materiale për shkrim; 

shtroje për tavolinë pune; pajisje shkolle [artikuj për shkrim]; mbajtëse fotografish; shtroje 

tavoline prej letre; qese [zarfa, qese] prej letre ose plastike, për amballazhim; makina 

fotokopjuese; dërrasa të zeza; materiale për vizatim; vegla për vizatim; periodikë; gazeta; 

skaje ngjitës për fotografi; albume fotografish; libra me figura.   

18   Lëkura kafshësh, gëzofë; sëndukë dhe çanta për udhëtim; çadra dhe cadra dielli; 

bastunë; kamzhikë, pajime të kalit dhe takëme kuajsh; çantë për libra dhe dokumenta; çantë 

për mbajtje bebesh; hobe për mbartje fëmijësh; çanta plazhi; portofolë; çanta për psonisje; 

çanta dore; kularë për kafshë; valixhe të vogla për udhëtim; çanta të vogla dore për 

udhëtim; hobe për mbartje fëmijësh; çanta me veshje për udhëtim; kuti tualeti, jo të 

gatshme; sëndukë për udhëtim; sete për udhëtim [produkte lëkure]; çanta udhëtimi; çanta 
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shpine; çanta për çelësa; çanta shkolle; ombrella; kuti për karta biznesi.   

20   Mobilje; pasqyra [pasqyra]; korniza pikture; mbajtëse për fotografi; kapëse për 

fotografi; panelë të mbartëshëm për krijim të ambjenteve të ndryshme në një hapësirë të 

madhe [mobilje]; byzylyk identifikimi, jo prej metali; pllaka identiteti, jo prej metali; grila 

të brendshme dritaresh prej cohe; grila të mbrendshme dritaresh [për hije] [mobilje]; grila të 

brendshme me listela; struktura prej xhinglash që lëvizin në bazë të rrymave të ajrit 

[zbukurie]; grila prej letre; parete para oxhakut [mobilje]; pankarta prej druri apo plastike; 

tabela prej druri apo plastike; mbështjellëse për rroba [garderobë]; kuti paketimi prej 

plastike; objekte publiciteti të fryrëshme.   

21   Pajisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine; krëhëra dhe sfungjerë; furça (përjashtuar 

penelet); material për bërje furçash; artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku; qelq i 

papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); artikuj 

qelqi, porcelani dhe argjile që nuk përfshihen në klasa të tjera; kupa; kriklla birre; vazo 

lulesh; dërrasa buke; tryeza për hekurosje; furça banjosh; pjata për gjalp; kupa vezësh; 

furça elektrike, përjashtuar pjesët e makinerive; shkopinj për të ngrënë; shishe; vrasëse 

mizazh; forma kubike për akull; enë për përdorim në shtëpi apo kuzhinë; qelqe [vazo]; tasa 

qelqi; artikuj prej qelqi të pikturuar; vegla për qëllime shtëpiake; doreza për qëllime 

shtëpiake; pajisje elektrike për ndjellje dhe vrasje insektesh; termusë të izoluar termikisht; 

poçe për biskota; vegla kozmetike; çanta izotermike; mbështjellëse, jo prej letre, për vazo 

lulesh; kupa për fruta; kuti automatike për shpërndarje të peshqirëve prej letre; kosh për 

letra të përdorura; kupa prej letre ose plstike; pjata prej letre; kuti për mbajtje ushqimi; 

lecka për pastrim; tasa [sahanë]; dërrasa për prerje për kuzhinë; kuti për sapun; makinë 

automatike për sapunë; tabaka për qëllime shtëpiake; tabaka për qëllime shtëpiake, prej 

letre; servise [pjatash]; kupa; filxhan çaji; shtroje për vendosje të enëve të nxehta; kafazë 

për kafshë shtëpiake; shishe për pije për sport; enë për pije; artikuj qelqi për pije; artikuj 

kashte për pije; mbulesa tavoline hekurosje, të formëzuara; pjata filxhani; vazo; kapëse 

rrobash; pjata një përdorimshme; mbajtëse për kruese dhëmbësh; tasa sheqeri.   

22   Litare, spango, rrjeta, tenda, streha, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera), materiale mbushës dhe stofra të leshta (të ndryshëm nga ato 

prej kauçuku dhe plastike);  materiale tekstili prej fibre të papërpunuar; kordonë për varje 

pikturash; grila të jashtme prej tekstili; fasho mbështjellëse ose lidhëse, jo prej metali; 

lidhëse për amballazhim; streha prej materiali tekstilë; çanta poste; vela; rrjeta për 

kamuflazh; çanta [mbështjellëse, qese] prej tekstili, për ambalazhim; litar për amballazhim; 

qese për materiale të trikotuara për t’u larë; tenda. 

24   Tekstura dhe materiale prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; shtroje krevati; 

mbulesa tavoline; çarçafë; këllëfë jastëku; shtroje të printuara prej tekstili; perde dushi prej 

tekstili ose plastike; flamuj, jo prej letre; perde prej  tekstili ose plastike; pëlhura për shtëpi; 

këllëfë jastëkësh; pëlhurë prej mëndafshi artificial; mbulesa mobiljesh prej tekstili; shtroje 

tavoline për një set të vetëm pjatash, jo prej letre; sixhade për udhëtim [mbulesë për këmbët 

në udhëtim]; pëlhura për ndërrim pelenash të bebeve; mbulesa tavoline, jo prej letre; peceta 

për tavolinë prej tekstili; shtroje tavoline, jo prej letre; mbulesa kapaku të banjos prej 

pëlhure; mushama për përdorim si mbulesë tavoline; sixhade muri prej tekstili. 

25   Veshje; këpucë-sandale; kapele për veshje; pajë e fëmijës së porsalindur [tesha]; 

pantofla për banjë; tesha prej letre; streha [kasketë]; kostume për maskaradë; shallra; xhepa 

për veshje; kravata; grykashka, jo prej letre; veshje kundra ujit; maska për gjum; përparëse 

[veshje]; bluza me mëngë të shkurtër pa jaka.   
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26   Dantellë dhe qëndisje, fjongo dhe kordonë; kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë 

dhe grepe; lule artificiale; distinktivë për veshje, jo prej metali të çmuar; distinktivë të rinj 

zbukurues [butona]; karfica zbukurimi [pajisje shtesë për veshje]; mbërthecka me kërcitje; 

artikuj zbukurimi për flok; numra për garues.   

27   Qilimë, sixhade, rrogozë dhe hasër, linoleum dhe materiale të tjerë për mbulim të 

dyshemeve; materiale për t’u varur në mur (jo prej tekstili); qilimë për automjete; rrogozë 

për banjë; fshirëse këmbësh; veshpje muri prej material tekstili; materiale dekorativë që 

varen në mur, jo prej tekstili. 

28   Lojra dhe lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sportive që nuk përfshihen në klasat e 

tjera; zbukurime të pemës së Krishtlindjeve; lojra që luhen në dhomat e pritjes; letra loje; 

maska [lodra]; struktura prej xhinglash që lëvizin në bazë të rrymave të ajrit [lodra]; kapele 

prej letre për mbrëmbje; pinjata; lojra prej pelushi; rroba për kuklla; lojë me bashkim 

pjesësh figure; sfera qelqi me ujë dhe me një peisazh të caktuar dhe kur tunden të japin 

idenë sikur bie borë; çanta kryesisht të dizenjuara për ski dhe sërfe; makina me monedhë 

[makina për lojra]; topa për lojra; zare; makina për lojra video; pemë të Krishtlindjeve prej 

materiali sintetik.   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; adiministrim biznesi; punë zyre; ofrim në rrjet të tregut 

për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; shërbime fotokopjimi; shërbime 

ekspozimi për qëllimi publiciteti; marrëdhënie me publikun; publicitet në linjë në një rrjet 

kompjuterash; prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me 

pakice; prodhim të filmave publicitare; shpërndarje të materialeve publicitarë; shkrime të 

teksteve publicitarë; promovim shitjesh për të tjerët; makina zyre dhe pajime me qira; 

dhënie me qira të makinave të fotokopjove; dhënia me qira të stendave të afishimit [tabela 

për publicitet]; dhënie me qira të hapsirave publicitare; dhënie me qira të materialeve 

publicitarë; dhënie me qira të kohës publicitare në mediat e komunikimit; shërbime 

ndërmjetësimi tregtare; negociim dhe realizim të transaksioneve tregtare për palët e treta; 

rregullim të abonimeve në shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; publicitet nëpërmjet 

porosisë postare; shpërndarje mostrash; publicitet nëpërmjet postës direkte; riprodhim 

dokumenti; demostrim të mallrave; përpilim informacioni në baza të dhënash kompjuterike; 

publikim të materialeve të shtypura [gjithashtu në format elektronik] për qëllime publiciteti; 

shërbime në linjë dhe porosisë me postë në lidhje me: produkte kimike, artikuj farmacie, 

mallra shtëpiake, makineri dhe vegla makinerie dhe artikuj Bëje Mirë Bëje Vetë dhe artikuj 

kopshtarie, për hobi dhe për qëllime që ta bësh vetë, mallra elektrike dhe mallra 

elektronike, mbartës zëri dhe të dhënash, pajisje shtesë për automjete, kronoskopë dhe 

zbukurime [artikuj argjendarie], instrumenta muzikorë, materiale të shtypura, artikuj prej 

letre dhe artikuj për shkrim, mjete zyre, çanta dhe pajime për kuaj, orendi dhe zbukurime, 

tenta, mushama, veshje, këpucë dhe mallra tekstili, lodra, artikuj sportivë, ushqim dhe pije, 

produkte duhani dhe ushqime luksi; shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me: produkte 

kimike, artikuj farmacie, mallra shtëpiake, makineri dhe vegla makinerie dhe artikuj Bëje 

Mirë Bëje Vetë dhe artikuj kopshtarie, për hobi dhe për qëllime që ta bësh vetë, mallra 

elektrike dhe mallra elektronike, mbartës zëri dhe të dhënash, pajisje shtesë për automjete, 

kronoskopë dhe zbukurime [artikuj argjendarie], instrumenta muzikorë, materiale të 

shtypura, artikuj prej letre dhe artikuj për shkrim, mjete zyre, çanta dhe pajime për kuaj, 

orendi dhe zbukurime, tenta, mushama, veshje, këpucë dhe mallra tekstili, lodra, artikuj 

sportivë, ushqim dhe pije, produkte duhani dhe ushqime luksi; shërbime të blerjeve me 

pakicë në lidhje me: produkte kimike, artikuj farmacie, mallra shtëpiake, makineri dhe 
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vegla makinerie dhe artikuj Bëje Mirë Bëje Vetë dhe artikuj kopshtarie, për hobi dhe për 

qëllime që ta bësh vetë, mallra elektrike dhe mallra elektronike, mbartës zëri dhe të 

dhënash, pajisje shtesë për automjete, kronoskopë dhe zbukurime [artikuj argjendarie], 

instrumenta muzikorë, materiale të shtypura, artikuj prej letre dhe artikuj për shkrim, mjete 

zyre, çanta dhe pajime për kuaj, orendi dhe zbukurime, tenta, mushama, veshje, këpucë dhe 

mallra tekstili, lodra, artikuj sportivë, ushqim dhe pije, produkte duhani dhe ushqime luksi; 

shërbime pakice në lidhje me: produkte kimike, artikuj farmacie, mallra shtëpiake, makineri 

dhe vegla makinerie dhe artikuj Bëje Mirë Bëje Vetë dhe artikuj kopshtarie, për hobi dhe 

për qëllime që ta bësh vetë, mallra elektrike dhe mallra elektronike, mbartës zëri dhe të 

dhënash, pajisje shtesë për automjete, kronoskopë dhe zbukurime [artikuj argjendarie], 

instrumenta muzikorë, materiale të shtypura, artikuj prej letre dhe artikuj për shkrim, mjete 

zyre, çanta dhe pajime për kuaj, orendi dhe zbukurime, tenta, mushama, veshje, këpucë dhe 

mallra tekstili, lodra, artikuj sportivë, ushqim dhe pije, produkte duhani dhe ushqime luksi; 

shërbime në linjë të shitjes me shumicë në lidhje me: produkte kimike, artikuj farmacie, 

mallra shtëpiake, makineri dhe vegla makinerie dhe artikuj Bëje Mirë Bëje Vetë dhe artikuj 

kopshtarie, për hobi dhe për qëllime që ta bësh vetë, mallra elektrike dhe mallra 

elektronike, mbartës zëri dhe të dhënash, pajisje shtesë për automjete, kronoskopë dhe 

zbukurime [artikuj argjendarie], instrumenta muzikorë, materiale të shtypura, artikuj prej 

letre dhe artikuj për shkrim, mjete zyre, çanta dhe pajime për kuaj, orendi dhe zbukurime, 

tenta, mushama, veshje, këpucë dhe mallra tekstili, lodra, artikuj sportivë, ushqim dhe pije, 

produkte duhani dhe ushqime luksi; shërbime në linjë të shitjes me pakicë në lidhje me: 

produkte kimike, artikuj farmacie, mallra shtëpiake, makineri dhe vegla makinerie dhe 

artikuj Bëje Mirë Bëje Vetë dhe artikuj kopshtarie, për hobi dhe për qëllime që ta bësh vetë, 

mallra elektrike dhe mallra elektronike, mbartës zëri dhe të dhënash, pajisje shtesë për 

automjete, kronoskopë dhe zbukurime [artikuj argjendarie], instrumenta muzikorë, 

materiale të shtypura, artikuj prej letre dhe artikuj për shkrim, mjete zyre, çanta dhe pajime 

për kuaj, orendi dhe zbukurime, tenta, mushama, veshje, këpucë dhe mallra tekstili, lodra, 

artikuj sportivë, ushqim dhe pije, produkte duhani dhe ushqime luksi. 

37   Ndërtim; instalim dhe ndreqje telefoni; instalim makinash dhe pajisje zyrash, 

mirëmbajtje dhe ndreqje; ndreqje të aparateve fotografike   

38   Telekomunikacione; transmetim televiziv; transmetim televiziv me kabëll; transmetim 

radio; ofrim qasje përdoruesit në rrjetin global kompjuterik; ofrim të lidhjeve të 

telekomunikacioneve në një rrjet global kompjuterik; ofrim hapsirash komunikimi në 

internet; ofrim forumesh në linjë; ofrim kanalesh telekomunikacioni për shërbime të 

blerjeve nëpërmjet televizorit; shërbime të tabelave të buletinit elektronik [shërbime 

telekomunikacionesh]; posta elektronike; komunikime nëpërmjet pajisjeve fundore 

kompjuterike; komunikime me telefon; shërbime rrugëzimi dhe lidhjes të 

telekomunikacionit; komunikime nëpërmjet telefonave celularë; transmetime të mesazheve 

dhe figurave të ndihmuar nga kompjuteri; transferim të dhënash nga interneti në kohë reale 

pa e shkarkuar më parë në pajisje; transmetim të skedarëve dixhital; transmetim të 

kartolinave të urimit në linjë; dërgim mesazhi; dhënie me qira të aparaturave të dërgimit të 

mesazheve; dhënie me qira modemësh; dhënie me qira të telefonave; dhënie me qira të 

pajisjeve të telekomunikacionit; dhënie me qira të kohës së qasjes në rrjetet globale 

kompjuterikë; ofrim të qasjes në baza të dhënash; transmetime elektronike të figurave dhe 

të dhënave dixhitale; ofrim të qasjes në informacion në internet; transmetim figurash dhe të 

dhënave dixhitale.   
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40   Shtypje modeli; libërlidhje; shtypje; zhvillim filmi fotografik; shtypje fotografike; foto 

me reliev; përpunim i filmave kinematografikë; shërbime të kompozimit të fotografive; 

shtypje në litografi; shtypje në ofset; trajtim letre; inkuadrim të punimeve artistike; shtypje 

në serigrafi; shtypje në materiale tekstili; shtypje me bojë në reliev; shtypje të filmave 

fotografikë; riprodhim filmash; shumëfishime të fotografive. 

41   formim; ofrim kualifikimi; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; regjistrim me 

kaseta; informacion formimi; ofrim muzike në linjë, jo të shkarkueshme; ofrim video në 

linjë, jo të shkarkueshme; dhënie me qira të biblotekave; publikime të kompjuterizuara 

elektronike; relacion fotografik; formim; argëtime televizive; prodhim filmi, ndryshe nga 

filmat publicitar; studio filmi; prezantime kinematografike; fotografi; publikime tekstesh, 

ndryshe nga tekstet publicitare; informacion argëtimi; shërbime ekspozimi, ndryshe nga 

qëllimet publicitare; mikrofilm; prodhim muzike; shërbime lojrash të ofruara në linjë nga 

një rrjet kompjuterik; ofrim të publikimeve në linjë, jo të shkarkueshme; publikim të librave 

elektronikë dhe lajmeve në linjë; argëtim në radio; ujdisje dhe drejtim seminaresh; ujdisje 

dhe drejtim takime pune për një çështje apo projekt të veçantë [kualifikim]; ujdisje dhe 

drejtim të kolokiumeve; organizim të ekspozitave për qëllime kulturore dhe formimi; 

shkrim tekstesh, ndryshe nga tekstet publicitare; dhënie me qira të pajisjeve të zërit; dhënie 

me qira të aparaturave për struktura teatrosh ose studiosh televizive; dhënie me qira të 

projektorëve dhe pajisjeve shtesë të filmave; dhënie me qira të filmave; dhënie me qira të 

strukturave të radios dhe televizionit; dhënie me qira të pasjisjeve regjistruese të zërit; 

dhënie me qira të regjistruesve video; publikim të librave; dhënie me qira të videoeve me 

shirita; dhënie me qira të regjistruesve video me kasetë; prodhim të programeve radio dhe 

televizivë; publikim të materialeve të shtypura [gjithashtu në format elektronik], përjashtuar 

ato për qëllime publiciteti; fotografi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe studime dhe projektime në lidhje me këto; 

analiza industriale dhe shërbime studimi; projektim dhe zhvillim kompjuterash dhe 

programesh kompjuterike; përditësim të programeve kompjuterike; konsulencë në 

teknologjinë kompjuterike; konsulencë në teknologjinë e informacionit [IT]; konsulencë në 

teknologjinë e telekomunikacioneve; konsulencë në projektim dhe zhvillim të pajisjeve 

kompjuterike; konsulencë në dizenjimin e faqeve web; ofrim informacioni në teknologjinë 

dhe programimin kompjuterik nëpërmjet një faqe web; ofrim motorësh kërkimi për 

internet; ruajtja e materialeve në format elektronik në rrjet apo server në distancë; 

konsulencë për programe kompjuterike; projektim programesh kompjuterike; projektim 

sistemi kompjuterik; shërbime të mbrojtjes së kompjuterit nga viruset; dixhitalizim të 

dokumentave [skanim]; ruajtje të të dhënave elektronike; programim kompjuterik; bërje 

kopje të skedarëve në vende te ndryshme gjeografike ose në rrjet; monitorimi i sistemeve 

kompjuterike nëpërmejt qasjes në largësi; krijim dhe mirëmbajtje të faqeve web për të 

tjerët; instalim të programeve kompjuterike; shndërrim të dhënash të programeve dhe të 

dhënave kompjuterike [jo shndërrim fizik]; shndërrim të dhënash ose dokumentash nga 

mjedis fizik në atë elektronik; kopjim të programeve kompjuterike; ofrues shërbimi nga 

jashtë në fushën e teknologjisë së infomacionit; hostime në server; program kompjuterik si 

shërbim [SaaS]; dhënie me qira të programeve kompjuterikë; dhënie me qira të 

programeve; dhënie me qira të serverave web; mirëmbajtje të programeve kompjuterikë; 

rigjetje të të dhënave kompjuterike; ofrim ose dhënie me qira të hapsirave të kujtesës 

elektronike në internet; përpunim fotografisë dixhitale (dizenjim të artit grafik); montim, 

formatim dhe transmetim të të dhënave në disqe bosh (krijim i master diskut).   
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(111)  19564 

(151)  15/11/2016 

(181)  24/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/791   

(732)  GACAFERI  n.p.sh. Fusha e Pejës 

p.n., 30000 Pejë, , KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  GACAFERI 

 
 

 

 
 

 

( 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   

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

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

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë. 

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

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

losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

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

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe  ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet 

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e 

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

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

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

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

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

përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve    

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, brisqet e rojës   

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

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

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

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

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

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

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

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 
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sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje 

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

ujë dhe qëllime sanitare 

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme ose të veshura 

me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, gurët e çmueshëm; instrumentet 

horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës)   

15   Instrumentet muzikore 

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

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

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

blloqet tipografike   

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

cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëndët 

plastike në formë të shtrydhur për përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje 

dhe izolim; gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat   

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

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

metalike   

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

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

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

ose prej plastike   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e rrobave, shtizat dhe 

gjilpërat; lulet artificiale   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin 

e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)   

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

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

483 

 

 

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta 

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese 

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset 

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 

40   Trajtimi i materialeve   

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

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

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

softuerëve kompjuterikë 

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

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

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë 

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

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve   

 

 

(111)  19625 

(151)  16/11/2016 

(181)  25/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/793 

(732)  +Papa's Textile" SHPK Rr. Marie 

Shllaku nr 12, Gjilan, , KS 

    

            
 
 

(540)   
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( 511 ) 23   Fijet dhe pejte, per perdorim ne fushen e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, qe nuk jan perfshire ne klasat tjera; 

Mbulesat e shtreterve dhe te tavolinave 

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleum dhe materialet tjera 

per mbulimin e dyshemese; tapicerite e murit (jo nga tekstili) 

   

 

 

(111)  19543 

(151)  14/11/2016 

(181)  25/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/798 

(732)  ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION 4F, NO.150, LI-TE 

RD., PEI TOU, TAIPEI, Taiwan, R.O.C., 

TW 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

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

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Drita fleshi [fotografi]; llamba fleshi [fotografi]; Dioda që emetojnë dritë [LED]; 

Kamera [fotografi]; Video kamera dixhitale; Trekëmbësh për kamera; Konektorë 

[elektricitet]; mbushës të baterive. 

 

 

   

 

 

 

(111)  19179 

(151)  20/10/2016 

(181)  26/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/800 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş.Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ÜLKER METRO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Ëmbëlsira, çokolatë, biskota, grimcime (crackers), shtresë e hollë e derdhur-

kore tortesh, etj. (vafer).   

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

485 

 

 

(111)  19181 

(151)  20/10/2016 

(181)  26/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/808 

(300)  302015100477.8/11  09/03/2015  DE 

(732)  GEA Group Aktiengesellschaft          

Peter-Müller-Straße 1240468 Düsseldorf, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.’’Muharrem Fejza” 

Royal l/2 nr.5 Prishtinë 

 
 

(540)  GEA  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Produkte kimike dhe plehëra për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si 

dhe në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, produkte kimike për përdorim  në përpunimin dhe 

aplikimin  në destinimin e ujit dhe plehrave të lëngëta; substanca kimike, materie kimike 

dhe preparate kimike dhe elemente natyrale; emulgatorë;  supstanca aktive sipërfaqësore; 

fluide ftohëse; preparate për zbërthimin e yndyrës për përdorim në industri; antitrupa 

reagensa; reagensa për përdorimin në polimerazen zinxhirë  të reakcionit ADN sekuencave; 

agjense kimike për pastrim për përdorim në proceset industriale; agjense kimike për pastrim 

dhe germicide për përdorim në industrinë ushqimore,  përfshirë këtu edhe industrinë e 

qumështit; aditive; thartira dhe detergjente tjera  me germicide me sisteme për pastrimin e 

hapësirave (CIP - clean-in-place- pastërimi-në-vend) në industrinë ushqimore, përfshirë 

këtu edhe industrinë e qumështit; medium për filtrimin e substancave  artificial dhe 

natyrale, të cilat janë përfshirë në këtë klasë; plehra artificial të pa përpunuara; plastikë e pa 

përpunuar; aparate për shuarjen e zjarrit, preparate për kalitje dhe ngjitje-bashkim; 

substancë kimike për konservimin e ushqimit; supstanca për rexhje; ngjitëse për shfrytëzim 

në industri.    

3   Preparate për pastrim, freskim, lustrim, abrazive (të cilet nuk janë për përdorim në zyrë); 

deterxhente; preparate për larje; preparate tualeti; sapun; preparate për kujdesin e lëkures; 

kozmetika për kafshë; pelhura të impregnuara me detergjente për pastrim dhe kujdes; 

agjense për pastrim për përdorim në industri,përfshirë këtu industrinë ushqimore   

4   Vajra dhe yndyra industriale; vajëra minerale dhe jo minerale për qëllime industriale, 

përkatësisht për makina; yndyra; vajëra lubrifikuese ; bashkdyzime për apsorbime, lagëja 

dhe lidhja e pluhurit; derivate (përfshirë motorike) dhe  iluminator;  qirinjë dhe fitila për 

ndriqim   

5   Mjete dezinfektuese dhe antiseptik; baktericide; mjete dezinfektuese për aparate për 

ftohje; preparate dezinfektuese  për shfrytëzim në industrinë ushqimore, përfshirë 

industrinë e qumështit; preparate dezinfektuese për kafshë të cilat japin qumësht, për lopë 

dhe makina, aparate dhe pajisje tjera  e cila shfrytëzohet në industrinë e qumështiti; mjete  

dezinfektuese për gji-cica;  shampoo për dezinfektim; preparate dezinfektuese të 

impregnuara në facoleta; preparate dhe produkte medicinale dhe veterinere, produkte 

veterinere për përdorim në industrinë e qumështit; preparate bakteriologjike për përdorim 

medicinal ose veteriner; helme bakteresh; sprej  antiseptik në formen e aerosolit; 

suplemente minerale dhe dijetike për ushqim kafshësh; jod; aditive medicinale për ushqim 

kafshësh; losione për përdorim veteriner; yndyra qumështi; preparate farmaceutike; 

preparate dhe produkte higjienike; preparate dhe produkte për kontrollimin e dëmtuesëve; 

algaecide; preparate në formë të lëngët ose pluhuri për eliminimin e myshkut; preparate 
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kundër mizave; preparate kundër morrave; preparate për mbrojtjen nga insektet; biocide; 

preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve   

6   Metale të zakonshme dhe lëgurat e tyre; material metalik për ndërtimtari; ndërtesa nga 

metalet të cilat mund të transportohen; materiale nga  metali për binarë hekurudhorë; kabllo 

jo –elektrike dhe tela nga metalet e zakonshme;  mallëra të imëta metalike  dhe produkte të 

vogla nga metalet e rënda; gypa metalike; materiale të pa përpunuara ose gjysëm të 

përpunuara nga metalet, pa përdorim specifikues; valvula metalike (përpos për pjesë 

makinash); kompenzator  zgjerimi dhe pjesë për të njejtit; gypa, tanke - rezervoar, ngjitëse 

nga metali dhe pjesë për të njejtat; material gypash, pjesë për të njejtat dhe shpuese 

periferike nga metali; pjesë nga metali për komprezimin e kanaleve të ajrit;  pjesë për 

shtalla, pajisje për qumështore, kontenjer për qumësht, arka, kanale, vaska, korita, vende 

për ujë, dyer, rrethore, dyer, portale, barijera-pengesa, grila, të gjitha në të shumten e 

rasteve nga metalet, si dhe pjesë dhe pajisje për të njejtat; shenjues metali  për vesh të 

kafshëve; kontejnerë dhe produkte për transportim dhe paketim nga metali; mbyllëse nga 

metali për kontenjerë; kontejner nga metali për gazin e kompresuar ose ajrin e lëngët; 

metale të rënda;  mbeshtjellese metalike për gypa; gypa bartëse nga metali   

7   Makina dhe vegla të makinave për trajtimin e materialeve dhe për prodhim (përpos për 

përdorim në zyre); motor dhe motor me makinë (përpos për automjete që lëvizin në tokë 

dhe për përdorim në zyre); ngjitëse makinash ose komponente transmisioni (përpos për 

automjete që lëvizin në tokë); implementues bujqësorë përpos atyre me të cilët drejtohen 

me dorë;  makina emulzive dhe homogjenizatorë  (për prodhime kimike ose prodhime të 

ushqimit); makina për prodhimin e birrave; makina për përzierje; miksere (makina); 

shpuese; thika elektrike; mbajtëse për prerëse (pjesë makinash); thika (pjesë makinash); 

makina për bluarje; makina për dhënjen e formës dhe  modelimin (përpos për përdorim në 

zyre); presa; mullinjë dhe makina për bluarje; burgi (makina); makina, aparate mekanike, 

implementues dhe pjesë për të njejtat për përdorim në industri, bioteknologji, për përdorim 

në prodhimin dhe përgaditjen e ujit të pijes, të puseve të naftës, në mjetet tokësore dhe ato 

ujore; makina, aparate për makina, pjesë implementuese për përdorim në industrinë e 

prodhimit dhe teknologji, për industrinë kimike, farmaceutike, kozmetike, ushqimore dhe 

industrinë e pijeve jo alkoolike, për qëllime bujqësore dhe qëllime të qumështit, për 

nxerrjen e naftes  dhe procesimin e mëtejshem; për prodhimin e energjisë, përpunimin e 

ujërave të zeza-ndotura dhe për industrinë metalike, ndërtim anijesh,  shpuese dhe për 

përdorim në hapësirat e podrumeve; makina për prodhimin dhe procesimin e akullit të 

thatë, akullit në katrorë, akullit të thyer dhe grimësuar; motor, pompa dhe  kompresor për 

frigorifer dhe frigorifer me ngrirje të thellë-frizë; makina, aparate për makina dhe makineri 

për prodhimin e gazërave, prodhimeve kimike, ushqimit, përfshirë pijet jo alkoolike; 

makina për ndarje, pastrim, ndarje, përzierje dhe bartje të lëngjeve dhe/ose të bashdyzimeve 

të forta dhe supstancave; aparate centrifugale; përzierëse; makina me osmozë të kundërt për 

rritjen e koncentrimit të supstancave të zbërthyera në ujë, makina  për filtrim, separator-

ndarëse, shishe dhe centrifugë; kertrixha për filtra; sitë rrotulluese  me brushëza; ciklone si 

pjesë makinash; separator-ndarës nafte; filter, sitë dhe membranë si pjesë makinash dhe 

motor dhe motora makinash; kompresor dhe ventilator; pompa,  posaçërisht për pije jo 

alkoolike dhe ushqim; makina për fryerje; dijafragma për pompa;  thithëse për përdorim 

industrial; makina elektrike dhe aparate për pastrim  dhe implemente; thithese me avull; 

paisje për prodhimin dhe përgaditjen e ushqimit dhe pijeve jo alkoolike, përkatesisht 

makina për përgaditjen e yndyrës-gjalpit, makina të cilat lëvizin me kompjuter dhe të cilat 
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nuk lëvizin me kompjuter dhe instalime për prodhim, përpunimin dhe paketimin e 

mëtejshëm të ushqimit, përkatësisht mishit, shpezëve, peshkut, djathit, patateve, perimeve 

dhe produkteve tjera vegjetariane, makina të cilat lëvizin me kompjuter  dhe të cilat nuk 

lëvizin me kompjutere dhe instalimeve për përgaditjen e prodhimeve, 

prodhimin dhe paketimin e ushqimit, përkatësisht mishit, shpezëve, peshkut, djathit, 

patateve, perimeve dhe produkteve tjera vegjetariane, e posaçërisht thika, mullinjë, miksere 

(makina), makina emulzive, makina për prodhimin e sallamit, aparate për prodhim, 

përpunimin e mëtejshëm dhe ndarjen në porcione të miellit, thërmijave të proteinave dhe 

bukës, si dhe makina automatike për begatimin dhe paketimin e ushqimit, makina për 

paketimin me vakum dhe instalime dhe aparate makinash dhe pajisje makinash për 

prodhim, përpunimin e mëtejshëm  dhe përgaditjen e ushqimit, ushqimit gjysëm luksoz dhe 

pijeve jo alkoolike; makina për prerje; prerës për ushqim; prerës (makina, elektrike); 

makina për përgaditjen e sallamit; makina për shenim-etiketim (përpos për përdorim në 

zyre); shtypës (përpos për përdorim në zyre);  pajisje për lëvizje dhe manipulim; agjitator; 

pajisje per ngritje dhe ngritje peshash; makina për drejtim automatik (manipulator); 

paletizues; makina dhe pjesë për ngritje; makina për mbushje të shisheve; makina për 

pastrimin e shisheve; makina për mbylljen e shisheve; transportues; transportues me shirit; 

makina për ngrarkim; sisteme automatike për ngarkim; shtange për plehra; makina për 

paketim me vakum; makina për paketim; makina për mbështjellëje; makina për 

mbeshtjellje me folje; motor, qarqe lëvizëse dhe gjenerator; rregullues të shtypjes (pjesë 

makinash); ndryshuesit e nxehtësisë të cilat janë pjesë makinash; karter për makina, motor 

dhe makina në lëvizje; kontrolla hidraulike për makina, motora dhe motora lëvizës;  

kontrollues i gomave për makina, motora dhe motora lëvizës; pistona (pjesë makinash dhe 

motor makinash); regullator (pjesë makinash); separator-ndares avulli; mekanizma 

kontrollues për makina, motor makinash ose motor; ventila-valvula (pjesë makinash); 

konektor për makina; kompenzator zgjerimi, përkatësisht pjesë makinash për kompenzimin 

e shtypjes termale; pastrues (pjesë makinash); makina për industrinë e elektranës dhe 

prodhimin e energjisë, makina për teknologji të cilat shfrytëzohen te enertgjia elektrike e te 

cilat janë të përfshira në klasen 7; kompresor për frigorifer; makina për mbledhje, granulim 

dhe mbulimin e materjaleve, përfshirë këtu ushqimin dhe preparatet farmaceutike, dhe 

platforma të cilat përbehen prej makinave të lartëpërmendura  të cilat shfrytëzohen  për 

aplikimin e teknologjisë fluide për qëllime komerciale; makina për mbyllje për përdorim 

industrial; makina për mbushje; makina për destilim; presione; makina të cilat i 

shfrytëzojnë teknologjitë mikrovalore për nevoja komerciale; makina për përdorim në 

bujqësi; makina për mbrojtjen e mjedisit jetësorë për nevoja komerciale; makina për 

prodhimin e platformave industriale; vegla për makina; makina dhe instalacione  të 

formuara nga to për aplikimin e teknologjisë të tharjes me sperkatje për qëllime komerciale; 

pajisje për bujqësi, punime tokësore, ndërtimtari, nxerrja e naftës dhe gazit dhe xehtari; 

pajisje për bujqësi; makina elektrike për përpunimin e ushqimit; presa për bimë –ushqim i 

fortë; instalacione lineare rotacioni për qumështore; makina gjysëm automatike dhe 

automatike për prodhimin e qumështit; instalacione për prodhimin e qumështit; pjesë për 

makina për prodhimin e qumështit; pompa dhe pulsatorë për industrinë e qumështit; aparae 

për larje dhe sperkatje gjinjëve të lopëve; makina automatike për ushqim; pajisje për 

qumështore, përkatesisht gëdhenësit e plehut; makina për tërheqjen e traktorëve; sisteme 

për administrimin  e mbeturinave, sisteme për përpunimin dhe riparimin e plehrave,  plehun 

dhe mbeturinat tjera shtazore, përkatësisht pompa ose gërryese për transportimin e 
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mbeturinave të forta ose langëta shtazore  si dhe presa  për ndarjen  e elementeve të pa 

trazuara te forta; ushqyese mekanike për kafshë; makina dhe pajisje makinash për qëllime 

pastrami dhe dezinfektimi për përdorim në industrinë e përpunimit, përfshirë industrinë e 

përpunimit  të ushqimit, e posaçërisht industrinë e qumështit, përkatesisht makina për 

dezinfektimin e gjinjëve dhe thundrave; instalime dhe  komponente për përpunimin dhe 

shtyerjen e plehrave dhe mbeturinave për qellime gjenerimi të energjisë, përkatësisht 

pompa dhe transportues; makina për  fshirje dhe pastrim; pajisje për pastrim dhe  aparate 

për pastrim, posaçërisht aparate kimike dhe/ose mekanike  dhe instalime për pastrim, e 

pjesërisht-veçanërisht për industrinë e qumështit, industrinë e birrës dhe pijeve jo alkoolike, 

industrinë ushqimore, kimike, industrinë farmaceutike dhe  kozmetike; makina stabile per 

pastrim; rule për rrugë; robot (makina); instalacione per kondenzim;  sisteme mekanike te 

ushqimit per kafshë; makina me avull dhe instalacione te pergaditura nga to; instalacione 

per vakum te cilat janë pjesë te makinave per perpunimin e qumështit; platform me 

mbushje te forte te shisheve, me substance brumi dhe lëngëta dhe perzierjeve me substance 

heterogjene; pompa per industrinë e përpunimit te ushqimit, përfshirë pompat per makina  

per përpunimin e qumështit; ekstraktor per grupimin e qumështit, përkatesisht aparate per 

menjanimin e pajisjeve per pergaditjen e qumështit nga  gjiri.  

9   Aparate dhe instrumente instalacioni,  (perpos per perdorim ne zyre) per regullimin, te 

provuarit (mbikqyrjes), kontrollimin, matjen dhe shuarje; instrumente, indikatore dhe 

kontrollues per detektimin dhe mbikqyrje; aparate per analizimin e ushqimit; indikator 

sasie; telemeter; aparate diagnostifikimi te cilët nuk janë për perdorim medicinal; 

shëndrruesit; matesitë e rrjedhjes; matësit e shtypjes; refraktometra; spektrometra; 

termometra; drejtues nga largësia; dozametra; kontrulluesi automatik i rrjedhes  se 

lengjeve; instalacione kontrulluese dhe drejtuese  per  drejtimin dhe  ndjekjen –monitorimin 

e stadeve te qumështit; aparate per testimin te cilat nuk janë për përdirim medicinal; 

instrumente per rrafshimin kalibrim; matësit e avullit; peshore; aparate elektronike dhe 

instrumente per matje, kontrollim dhe mbikqyrje (vertetim) per monitorim dhe kontrollim  

te klimes; instalacione dhe pajisje per perpunimin dhe mbledhjen e te dhenave; instalacione 

dhe pajisje per publikimi e te dhenave; instalacione dhe pajisje per dergimin e te dhenave; 

aparate elektroteknike dhe elektronike dhe pajisje  per mbikqyrjen e  procesit, kontrollimin 

e procesit, per mbledhjen, procesimin dhe publikimin e te dhenave; aparate dhe pajisje  per 

teknologjinë e matjes  industristriale dhe komerciale, mbikqyrjen dhe /ose kontrollimin; 

sensor dhe detektor; teknologjia informative dhe pajisjet  audiovizuele; skener (perpos per 

perdorin ne zyre); skener per luminosceni; pajisje elektronike per kodimin e identitetit; 

pajisje per identifikimin e bagëtisë; pajisje per komunikim; transmitera; pranues valesh; 

transponder; aparate elektrike per komutim; aparate rendgeni (X-ray) te cilet nu janë per 

perdorim medicinal; pajisje per siguri, sigurim, mbrojtje dhe sinjalizim; shenuesit per qafë 

(aparate elektronike per transmission dhe pranim) dhe shperndaresit e pergjigjeve per 

shtazë-bagëti; pajisje per mbrojtje dhe siguri; çizme mbrojtese; dorashka mbrojtese dhe 

rroba mbrojtese; syza mbrojtese; softuer; aplikime softueri;aplikime kmpjuterike softueri  

per pajisje mobile- me valë dhe kompjutera; softueri drejtues dhe hardueri kompjuterik per 

qumështore; harduer, periferitë kompjuterike; pajisje optike, senzora dhe pajisje 

optike,zmadhues dhe korigjues-korektor; instrumente per vezhgim; sistemi i mbyllur video  

per vezhgimin i cili perbahet nge kamerat e mbyllura vtelevizive  dhe video monitorëve; 

aparat e dhe instrumente per transmetimin, nderprerjen, transformimin, akumulimin, 

regullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike-rrymes; kontakte elektrike dhe releje 
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elektrike; aparate per xhirim, ushqimin, transmisionin dhe reprodukimin e zërit ose 

fotografisë; aparate dhe instrumente shkencore, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, aparate dhe instrumnete per matje dhe sinjalizim; aparate per kerkime shkencore 

dhe laboratoriume, aparate per aftesim  dhe simulues;aparate dhe instrumente kimike; 

publikime elektonike te cilat mund te mirren; aparate, instrumented he kabllo per rrymë; 

pllaka te shtypura; çeliza matëse.    

11   Aparate per ndriqim,ngrohje,prodhim te avullit,zierje,ftohje,tharje,ventilim,furnizim  

me ujë si dhe instalime sanitare; Pajisje per perpunimin dhe pastrimin e ajrit; freskues; 

instalacione per pastrimin e ajrit, hauba ventilimi; aparate komerciale dhe industriale per 

zvogëlimin e lagështisë; instalacione dhe pajisje per eliminimin e pluhurit; HVAC sisteme 

per ngrohje, ventilim dhe ftohje); Instalacione per mbajtjen e ngrohjes; aparate per ftohje te 

ajrit; aparate dhe makina per pastrimin e ajrit; ventilator me qarkun elektik;tharese –fene 

elektrike; pajisje per adoptimin dhe sigurimin e ujit ne instalacione gazi; kulla te lagëta 

ftohese  dhe tkulla te thata ftohese  me ventilim natyral  dhe /ose ventilimin e shkaktuar 

artificial per ftohjen e lengjeve dhe/ose materjaleve te gazëta; ndezëse, kalldaja dhe  

ngrohese; shendrrues te ngrohjes te cilet nuk janë pjesë makinash; regjeneruesit e ngrohjes; 

stufa; aparate per ngrohjen e ajrit; pompa ngrohese; akumulus avulli; akumulues ngrohje; 

aparate per prodhimin e ngrohjes; shporeta; stufa per ndezje; pajisje per ftohje dhe ngrirje; 

pajisje dhe instalime per ftohje;agregate freskuese dhe makina ftohëse; dhoma ftohese; 

makina dhe aparate per akull; njesi kondenzuese ftohese te perbera nga komponentet per 

ftohje dhe ftohesit(kondenzatorit); njesi transportuese ftohese per automjete tokësore,ajrore 

dhe detare-anije,rimorkio, kuti pergaditore –me pajisje dhe kontenjere; aparate per ftohjen e 

ujit; pajisje per ftohje, posaçërisht per zarzavate ,perfshirë pajisje per ftohjen e qumështit; 

instalacione per mirëmbajtjen e ftohjes dhe ftohje,per industrinë ndertimore per ftohjen e 

betonit; instalacione per mbajtjen e ftohjes dhe ftohje per industrinë e xehtarisë; 

instalacione per mbajtjen e ftohjes dhe ftohje per objekte sportive dhe rekreacion; 

kontenjere ftohese; makina per perpunimin e akullit; ndriquese dhe reflektor ndriqimi; 

aparate per ndriqim; LED aparate per ndriqim;  pajisje per ndriqim; gypa per zbrazjen , 

elektrike, per ndriqim; llampa infrate kuqe dhe ultraviolete te cilat nuk janë per perdorim 

medicinal; instalacione sanitarie, pajisje per ujë dhe kanalizim;pajisje per sterilizim, 

dezinfektim dhe  dekontaminim; aparae per dezinfektim; autoklav (sterilizator); sterilizues 

uji; sterilizues per ushqim-zarzavate,perfshirë edhe qumështin; sterilizues me avull; 

instalacione per pastrimin e ujit, desalinizimin dhe klimatizimin; njesi per ujitje ne bujqesi; 

pajisje instalacioni per perpunimin e ujit te ndotur;  pajisje per osmozë te kundert, aparate 

per filtrimin e ujit dhe instalacione per pastrimin e ujit;   gypa te cilet perbejnë nje pjesë 

sanitare;  sterilizues (tye cilet nuk janë per perdorim  medicinal);pajisje per zierje, ngrohje, 

fergim,pjekje, ftohje dhe perpunim te ushqimit dhe pijeve; friteza elektrike; aspiratorë per 

perdorim industrial; enë elektrike per zierje; g jygyma çaji elektrik; makina per pjekjen e 

kokrrave te kafes; tharese per ushqim; aparate per pjekje; furra infra te kuqe mikrovalore 

per perdorim  industrial; pasterilizues; instalacione per perpunime industriale;furra 

industriale dhe stufa  (te cilat nuk sherbejnë per ushqim dhe pije);  ndryshues te ngrohjes 

per perpunime kimike;  oxhake; pajisje per perpunime kimike; cilindra dhe njesi per 

destilim; makineri par pastrimin e ujit industrial; pastrues dhe filtra  per gazëra; instalacione 

industriale per filtrimin e lengjeve; instalacione per mbledhjen e lengjeve; instalacione per 

mbledhjen dhe pastrimin e gazërave; instalacione per perpunimin e mbeturinave te 

kanalizimit; aparate per pastrimin e mbeturinave te qumështit  per ushqimin e vjetave; 
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instalacione dhe aparate per tharje;aparate per kristalizim; makina,aparate mekanike dhe 

makineri  te cilat perbahen prej mallerave te cekura per prodhimin ose  pastrimin e 

gazërave dhe produkteve kimike;makina per teknologjinë ngrohese industriale,te perfshira 

ne klasen  11; instalacione dhe aparate per gjenerim, bartje-transmetim, dergim, ndarje dhe 

mirëmbajtje te ngrohjes; instalacione dhe aparate dhe pajisje  per avullim; aparate per 

tharje; pajisje instalative per lagështi; lages;  instalacione dhe pajisje per filtrim; ;  

instalacione dhe pajisje per pastrim per lengje; instalacione dhe pajisje per pastrim, 

perpunim, furnizim dhe desalinizim te ujit; instalacione per forcimin e suspenzioneve me 

anë te dekontaminimit apo avullimit; aparate dhe pajisje per ndarjen  e materieve te forta 

dhe te lengëta  nga gmateriet e gazit dhe/ ose materieve te lengëta; aparate dhe pajisje per 

perseritjen e temperatures  te qitja e avullit dhe mbeturinat; makineri dhe aparate per 

aplikimin e teknologjisë te koncentrimit te lengjeve  per perdorimin komercial dhe 

teknologjik; makineri dhe aparate per aplikiomin e sprej-tehnologjisë, perkatesisht sprej-

thareseve dhe sprej-granulatorëve; instalacione automatike per ujitje; cistern per ujë me 

presion;  dhoma higjienike  (instalacione sanitare); aparate per thithjen e ujit; aparate per 

filtrimin e ujit; aparate per zbutjen e ujit; instalacione per distribuimin e ujit; ngrohese 

uji;instalacione per ngrohjen e ujit; aparate dhe mekina per perpunimin e ajrit; llampa 

germicidale per pastrimn e ajrit; filtra per qellime industriale dhe perdorim  ne amvisni; 

filtra per ndarjen e materjes se fortë te lenget  nga lengjet  ose gazërat,përfshirë  

ajrin; tymtarë dhe instalacione per bartjen e gazërave te liruara;  kondenzues gazërash, 

përpos atyre te cilet perbejnë pjesë makinash; aparate per jonizim,per perpunim ajri;  

valvula te cilet perbejnë pjesë te instalacioneve sanitare, instalacione per ngrohje, prodhim 

te avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë; makina dhe aparate mekanike 

per perpunimin termik si dhe per perdorimin termik dhe perpunimin e zarzavateve-

ushqimit, ushqimit te kualitetit te lartë, pijeve dhe ushqimit te kafshëve, posaçërisht per 

ngrohje,nxemje, pasterizim, destilim, ftohje, ngrirje, freskim-ftohje, kondenzim, tharje-terje 

me sperkatje, tharjen me ngrirje, tharje, koncentrimin, shperndarjen, suspendimin, filtrimin, 

ndarjen, mbledhjen-grumbullimin, nxerrjen, fermentimin, homogjenizimin, shtimin e gazit 

dhe gazimin e supstancave te forta te lengjeve dhe/ose substancave te gazit  ,  duke 

perfshirë edhe gjysem produktet e tyre  ose sintetika paraprodhuese, me prejardhje bimore 

apo shtazore, posaçërisht  duke perfshirë qumështin, produktet e qumështit, gjysem 

produkte te qumështit, djathin, produkte nga djathi gjysem produkte nga djathi; produkte 

nga gjalpi, gjysem produkte nga gjalpi, kafe, birra, lengje, mish, produkte peshku dhe 

shtesa ushqimore, si dhe supstanca dhe prodhime te industrisë petrokimike , kimike dhe 

industries farmaceutike, e posaçërisht nga mbeturinat komerciale dhe dhe industriale, 

ujërave te ndotura –mbeturinave te ujit ose gazrave te nxjerra; pajisje per 

mjelje,perkatesisht perde ajri dhe aparate per shtimin e ajrit; te gjitha mallerat e permendura 

te prodhuara sipas porosive te shfrytëzuesve:  

17   Guma, gutaperkë, kauçuk, azbest, liskun;plastikë e perpunuar per perdorim ne 

prodhimtari; 

Materijale per paketim, mbyllje dhe izolim; gypa fleksibel (te cilet nuk janë nga metali); 

mbyllese, mbyllese dhe mbushesea;  gypa nga goma, goma silikoni ose materialeve tjera 

sintetike per perpunim ne industrinë ushqimore,  si dhe linjen per pranimin e qumështit;  

cica gome;  

gypa fleksibel, tuba, zorrë-gypa dhe pajisje per to, perfshirë ventila-valvula; mbyllese per 

nyje gypash; gypa flrksibel (te cilet nuk janë n ga metali);  mbeshtjellese izoluese per gypa 
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industrial;  

35   Publikimi;marketing;  sherbimet e promovimit; publikimi i teksteve reklamuese;  

Raportet me publikun; ruajtja e tregut;analiza e tregut;sherbimet e informimit ne afarizmin 

kompjuterik;  kontrollimi kompjuterik i inventarit; administrimi i interesave Afariste  per 

persona te tretë  (kontrollimi, administrimi,mbikqyrja-monitorimi); vlerësimi ne afarizem;  

sherbimet e perkrahjes, drejtimin dhe administrimin ne afarizem; keshillime ne afarizem; 

kontabiliteti, mbajtja e librave dhe revizioni; sherbimet e keshillimit ne afarizem lidhur me 

perpunimin e te dhenave; planifikimi afarist; sherbimet e keshillimit afarist per tregtarë dhe 

personelin e filialave  ne industria per prodhimin  e qumështit  e lidhur me leminë e 

administrimit me filiale, perkatesisht, planifikimi i zhvillimit ne fushen e shitjes,  

planifikimi i shitjes  dhe planifikimi i  marketingut, distribuimi teknik, planifikimi  

administrimi me zingjirin distributiv, administrimi me resursen njerzore dhe administrimi 

operativ. azhurnimi dhe mirëmbajtja e te dhenave ne bazen kompjuterike te dhenave; 

sherbimet e administrimit me projekte afarisse te projektet ndertimore; sherbimet e 

zhvillimit te strategjisë zhvillimore; perpunimi i te dhenave; sherbimet e analizes afariste, 

hulumtimet-kerkimet dhe informimet; agjensione per informim ne ekonomi; mbledhja dhe 

sistematizimi i informacioneve ne bazen kompjuterike te te dhenave; perpunimi i te 

dhenave statistikore afariste; implementimi-zbatueshmeria  e  studimeve afariste;  tregtia  

komerciale dhe sherbimet e informimit te konsumatorëve; sherbimet e eksport importit;  

shitja me pakicë dhe shumicë e preparateve  farmaceutike, veterinae dhe  sanitare. 

36   Sigurimi; punet financiare dhe monetare,perfshirë transakcione tek qeraja;  

sherbimet korporative te kreditoreve; sherbimet e financimit dhe huasë; pengu bankarë; 

punët ne leminë e patundëshmërive;  informacione financiare, sherbimet e perpunimit te te 

dhenave, keshillime dhe konsultime; sherbimet e keshillimit financiarë;  

37   Ndertimim i objekteve; Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e makinave, aparateve 

mekanike, veglave, motorave dhe motorëve te makinave per prodhimin industrial dhe 

teknologjinë e perpunimit,per industrinë kimike, farmaceutike, kozmetike, industrnë 

ushqimore dhe pijeve, per aplikim ne bujqësi dhe qumështore, per nxerrjen dhe perpunimin 

e naftes, per prodhimin e energjisë, perpunimin e ujërave te ndotura –meturinave te ujit  

dhe industrinë per perpunimin e metalit, per porositjen , per shpuese te naftes dhe per 

perdorim ne podrume;instalacione, remonti dhe mirëmbajtja e instalacioneve  

reggulluese,percjellese (monitoruese), kontroluese, matese dhe instalacioneve  per bartje, 

aparate dhe  i instrumente, instrumene per detektimin dhe mbikqyrjen, instalacione dhe 

pajisje per perpunimin e te dhenave , instalacione dhe pajisje per grumbullimin e te 

dhenave, instalacione dhe pajisje per dergimin e te dhenave  instalacione dhe pajisje per 

bartjen e te dhenave, vendosja,riparimi dhe mirëmbajtja e instalacioneve per ndriqim, 

ngrohje,prodhimin e avullit, zierja,ftohje, tharje, ventilim dhe furnizimin me ujë, si dhe 

instalacione sanitare. ndertimi i konstrukcioneve te çelikut; ndertimi i objekteve, perfshirë 

ndërtimin e lartë dhe ndertimin e ulët  per ndertimin e instalacioneve industrial,  makinerive 

dhe  instalacionet e objekteve; mbikqyrja e ndertimit te objkteve; vendosja e instalacioneve 

industrial dhe mekanike; informacione lidhur me ndertimin; sherbimet e pastrimt; 

instalacione te objekteve te perkohëshme  per panaire; eliminimi i pengesave te aparatet 

elektrike; montimi dhe riparimi i makinave; riparimi dhe  mirëmbajtja e makinave, 

instalacioneve (makinerive) dhe aparateve;instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave, 

instalacionevemakinerisë) dhe aparateve; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i fabrikave ne 

frma; Këshillime lidhur me sherbimet e instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit;  
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Ofrimi i informatave lidhur me sherbimet e instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit;  

39   Paketimi dhe magazinimi i mallit; sherbimet e transportit; sherbimet e dorëzimit;  

Dorezimi i pajisjeve per tregti dhe industri, perfshirë perpunimin industrial te 

ushqimit,perfshirë qumështoret; Dorezimi i produkteve per higjienë qumështoreve, 

perkatesisht, produkte higjienike per pajisje te qumështoreve dhe produktet higjienike per 

kafshë;  dorezimi i produkteve shendetësore per kafshë;  Dorezimi i grumbullimeve per 

qumështore dhe per prodhimin e ushqimit, mallerave industrial ose  produkte industrial  

dhe pjesë per riparim  dhe zavendesim  te pajisjet e qumështit dhe per prodhimin e 

ushqimit, mallin industrial ose produkte industriale;  

Huazimi i makinave, aparateve mekanike dhe motorve per perdorim detarë; Ofrimi i 

informatave lidhur me huazimin e makinave dhe aparateve per paketimin e ushqimit-

zarzavateve;  

40   Perpunimi i metalit, plastikes dhe  resurseve natyrale, perkatesisht, gomave, 

gutaperkes, kauçukut, azbestit, liskunit, gurit, drurit dhe lëkures;  

Informacione lidhur me perpunimin e materialeve; sherbimet e rehabilitimit te mjeteve per 

ftohje;   

Ofrimi i informatave lidhur perpunimin e paradestinimin e ushqimit-zarzavateve; shtypja 

dhe zhvillimi i filmit dhe xhirimeve; perpunimi i fotografive; sherbimet e perpunimit me 

dorë dhe montimit;huazimi i makinave, aparateve mekanike, aparatave, veglave dhe 

motorëve per prodhimin industrial dhe teknologjinë e përpunimit, per industrinë kimike, 

farmaceutike, kozmetike, industrinë e ushqimit dhe pijeve, për perdorimin ne  qumështore, 

per nxerrjen dhe perpunimin e naftes,  per prodhimin e energjisë, perpunimin e ujërave te 

ndotura-mbeturinave te ujit dhe per industrijnë e perpunimit  te metaleve, per shpueset e 

naftes dhe eksploatimin nëntokësorë;  

Huazimi i aparateve per ndriqim,ngrohje, prodhim te avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimin me ujë dhe instalime sanitare; ofrimi i informatave lidhur me huazimin e 

aparateve per klimatizim ose makinave  dhe aparateve per perpunimin kimik;  

ofrimi i informatave lidhur me huazimin e makinave dhe  aparateve per perpunimin e 

ushqimit dhe prodhimin e pijeve; ofrimi i informatave lidhur me huazimin e njesive per 

ftohje per perdorim komercial apo industrial; ofrimi i informatave lidhur me huazimin e 

aparateve per pastrimin e ujit;    

41   Sherbimet e aftesimit dhe  ngritjes-specializimit te metejm; Aftësimi-mësimi; onlajn 

ofrimi i materialit elektronik per mesim  i cili nuik mund te mirret -kopjohet,  si dhe 

informata permes aplikimit dhe programit per pajisje mobile-me vale dhe kompjutera; 

edukimi; pergaditja dhe udhëheqja e seminareve ne fushen e industries se ushqimit dhe 

pijeve  si dhe te industries farmaceutike, kimike  dhe industries përpunuese; sherbimet e 

aftesimit; sherbimet e aftesimit  per prodhuesit dhe shitesit te qumështit  dhe per punëtgeret  

ne shitjen e  industrinë e prodhimit te qumështit,perkatesisht, udhëheqja e punëtorive, 

seminareve dhe ligjeratave dhe aftesime individuale ne lemiknë e higjienes  tye 

qumështoreve, perkatesisht, higjienes se pajisjeve per qumështore  dhe higjienen e 

kafsheve, shendetit te kafshëve, analizea e sistemit per gjinjë-mjelje dhe administrimin me 

prodhimin e qumshtit ;sherbimet e aftesimit per tregtarë dhe punëtorë  ne tregti  tek 

industrija e qumështit, perkatesisht,perkatesisht, udhëheqja e punëtorive, seminareve dhe 

ligjeratave  ne fushen  e administrimit me zingjirin tregtarë  dhe administrimi me punët e 

pergjithëshme,perkatesisht, planifikimi dhe administrimi financiarë, planifikimi i zhvillimit 

teritorial, planifikimi i shitjes dhe marketingu, teknikat e shitjes, planifikimi i zingjirit 
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tregtarë, administrimi me fuqinë puntore dhe administrimi me afarizem;  sherbimet e 

aftesimit per bleresit e makinave dhe makinerive ne leminë e mirëmbajtjes se tyre; 

sherbimet e edukimit; sherbimet e edukimit, perkatesisht, organizimi dhe mbajtja e 

ligjeratave , seminareve, simpozijumeve, kolokvijumeve, konferencave dhe punëtorive; 

aftesimi praktik (provae); kurse shkrimi; mesimi; sigurimi i objekteve per aftesim; aftesimi 

kompjuterik; sherbimet e perkthimit; publikimi dhe informimi; sherbimet e publikimit; 

ofrimi i publikimeve elektronike  te cilat nuk mund te mirren); thyrjet elektronike te 

bteksteve; publikimim i gazetave  dhe librave ne formen elektronike, si dhe internet; 

redaktimi i teksteve (perpos teksteve publicitare) editing of texts (except publicity texts);  

rregullimi i teksteve  (perpos teksteve reklamuese); publikimi i raporteve ne fushen e 

shkences dhe teknologjisë; sherbimet e ekspertizes afariste;  

42   Sherbimet shkencore dhe teknologjike; sherbimet e mbikqyrjes te procesit industrial; 

sherbime inzhinjere; kerkime fizike; perpunimi i planeve ndertimore; planifikimi 

arqitektonik dhe urbanistik; kerkime industriale dhe medicinale; konsultime ne lëminë e 

ruajtjes se energjisë; kerkime ne leminë kimik te bujqësisë; IT sherbime; IT konsultime, 

këshillimi dhe ofrim informatash; dizajni  dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik; kopjimi i 

te dhenave dhe konverzioni i te dhenave, kodimi i te dhenave; IT sigurimi, mbrojtja dhe 

kthimi i te dhenave; dizajni i softuerit, zhvillimi, programimi dhe implementimi; 

programimi kompjuterik; kerkimi i te dhenave; sherbimet e hostimit dhe softueri  si 

sherbim i huazimit te softuerit;  sherbimet  klaud kompjuterike  (cloud computing); 

sherbime  e keshillimt ne leminë e planeve arqitektonike dhe ndertimore; pergaditja e 

programeve per perpunimibn e te dhenave; huazimi i softuerit kompjuterik, harduerit 

kompjuterik dhe  instalacioneve; sherbimet e dhenjes se mendimeve profesionale;  

verifikimi dhe vertetimi dhe  konfirmimim i kualitetit  lidhur me komponentet e softuerit 

dhe harduerit; konsultimet teknike dhe ofrimi i ekspertizave; konsultime lidhur me  

mirëmbajtjen; dizajnin, zhvillimin teknik  dhe planifikimin teknik  te platformes dhe 

makinave; sherbime shkencore djhe teknologjike  dhe hulumtime dhe  dizajne  lidhur me 

to; analiza industriale dhe sherbime  kerkimore; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe 

softuerit kompjuterik; konsultime per prodhuesit e qumështit ne leminë e testimit te 

kualitetit  te ujit dhe analiza  dhe vlerësimi  i mirëmbajtjes se efektit dhe besueshmerisë  se 

sistemit te pergaditjes se qumështit, ftohjes dhe sistemit te  te larjes se   gjinjeve; 

konsultime teknike  me qellim ndihme  per prodhuesit e qumështit  per prodhimin optimal 

te qumështit  dhe me maksimumin e efikasitetit te analizes se te dhenave , perkatesisht, 

niveli i vakumit te dhenja e qumështit, pjesëmarrje pulsiviteti, permbajtjes  dhe 

karajkteristikave, goma per mjelje  dhe bashdyzime,prodhimin e qumështit dhe rutinen e 

operatorit; konsultime ne leminë e qumështoreve dhe  instalime per ofrimin e konsultimeve 

teknike  lidhur me pajisjet per qumështore, shkallën e automatizimit, masa per monitorimin 

e pajisjeve teknike, nevoja per pajisje elektrike,  monitorimi i kualitetit te ujit, dizajni dhe 

planifikimi i bokseve per qumësht; konsultime ne leminë e shkences, inzhenjeringut dhe 

teknologjisë informative; konsultime ne leminë  e zhvillimit mekanik fluid  numerik  dhe 

zhvillimi  i modelit kompjuterik  lidhur me mekaniken fluide; konsultime lidhur me  

hulumtimeve teknike  ne leminë e ushqimit dhe pijeve jo alkoolike; konsultime ne leminë 

bioteknologji; konsultime ne leminë te hulumtieve farmaceutike; konsultime ne leminë e 

hulumtimeve veterinere   dhe zhvillimit; konsultime ne leminë  e ripertrirjes se  energjisë;  

Konsultime ne leminë e teknologjisë te cilat janë  shoqërore ndajë mjedisit jetësorë; 

sherbime te shkencave natyrore; analiza kimike  optimizimi i higjienes ne industrinë e 
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prodhimit te ushqimit  perfshirë edhe fermat e qumështit; analiza kimike per trregti dhe 

industri, perfshirë industrinë ushqimore dhe ate te qumështit; ofrimi i informatave 

shkencore, këshillime dhe konsultime lidhur me reduktimin e dioksidit te karbonit; testimi i  

materijaleve; administrimi teknik me projekte  per projektimin e instalacioneve industriale  

dhe makinave; analiza industriale dhe sherbime  te hulumtimit; sherbime te zyres per 

kerkime dhe zhvillim; krijimi i produkteve te reja; ushqimi –begatimi elektronik i te 

dhenave; programimi i te dhenave; përpunimi i te dhenave per te tjerët; programimi i te 

dhenave per tjeret; sherbimet e dizajnimit; dizajne te reja te prodhimit; planifikimi te 

makinerive dhe platformave per perdorime komerciale, posaçërisht ne industrinë 

ushqimore, perfhirë edhe makinerinë e  qumështoreve; konsultime teknologjike; analiza 

teknologjike; sherbime te kerkimeve laboratorike  dhe testime laboratorike; sherbime  

kimike; sherbime te inzhinjeringut elektronik; inzhinjeringu kimik; kerkime shkencore; 

studime te projektimit teknik; matja dhe eksploatimi; pergaditja e raporteve 

shkencore;hulumtime, zhvilimi dhe dizajn imi i makinave te reja dhe instalacioneve per te  

tjeret ne leminë e  e prodhimit te ushqimit dhe paketimit; eksperimente shkencore; kerkime 

dhe zhvillime; testim, verifikime dhe kontroll te kualitetit;  ndermarreje  te analizave 

kimike; analiza te proceseve te prodhimit; matje dhe analiza  te emetimeve  dhe 

koncentrimi i ndotjeve; testimi dhe vlerësimi i materialeve; testimi i prodhimit; kalibrimi; 

huazimi i instalacioneve, aparateve dhe pajisjeve per rregullimin, verifikimin 

(monitorimin), kontrollimin, matjen dhe shuarjen,e  instrumenteve per mbikqyrje-

monitorim  dhe zbulim, instalacione dhe pajisje per perpunim, mbledhje, dergim dhe 

publikim te te dhenave.   
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( 511 ) 19   Katran dhe bitum; ndërtime jo metalike të transportueshme; monumente, jo prej 

metali; shtroje qeramike për dysheme; materiale ndërtimi (jo-metalike);materiale të 

papërshkrueshëm nga uji për qëllime ndërtimi, qeramikë për veshje muri; pllaka 

dyshemeje; pllaka muri; asfalt, tubo jo-metalike për ndërtim, xham ndërtimi, materiale 

ndërtimi për xhami, tulla xhami, rërë, argjilë, materiale laçi, solucione ndërtimi, allçi.    

37   Ndërtimin e ndërtesave, riparimi, shërbimet e instalimit, Mbikqyrja e ndertimit te 

ndertesave. Ndertimi, Paisje Ndertimi  (me qira), Informata te ndertimit, ndertimin e 

limaneve porteve, Ndertimin e Tubacioneve dhe mirmbatjen, Ndertimi i depove dhe 

riparimi, Ndertimet nenujore.   
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39   Transport; paketim dhe magazinim i prodhimeve; ambalazhim i prodhimeve; 

distribuim i mallit; dorëzim i malltim të porositur nëpërmjet postës 
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(740)  Arber Fazliu  Rr. Azem Bejta pn 

Skenderaj  
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( 511 ) 19   Katran dhe bitum; ndërtime jo metalike të transportueshme; monumente, jo prej 

metali; shtroje qeramike për dysheme; materiale ndërtimi (jo-metalike);materiale të 

papërshkrueshëm nga uji për qëllime ndërtimi, qeramikë për veshje muri; pllaka 

dyshemeje; pllaka muri; asfalt, tubo jo-metalike për ndërtim, xham ndërtimi, materiale 

ndërtimi për xhami, tulla xhami, rërë, argjilë, materiale laçi, solucione ndërtimi, allçi.    

37   Ndërtimin e ndërtesave, riparimi, shërbimet e instalimit, Mbikqyrja e ndertimit te 

ndertesave. Ndertimi, Paisje Ndertimi  (me qira), Informata te ndertimit, ndertimin e 

limaneve porteve, Ndertimin e Tubacioneve dhe mirmbatjen, Ndertimi i depove dhe 

riparimi, Ndertimet nenujore.   

39   Transport; paketim dhe magazinim i prodhimeve; ambalazhim i prodhimeve; 

distribuim i mallit; dorëzim i malltim të porositur nëpërmjet postës 
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( 511 ) 2   Bojerëra, zmalt, llak; mjete per mbrojtje nga oksidimi (ndryshku) dhe kalbjes se 

drurit; material për ngjyrosje; mjete per gerryerje; rreshire natyrore e paperpunuar; metalet 

ne fleteza dhe pluhur për piktor, dekorator    

3   Përgatitjet zbardhues dhe substancave të tjera për përdorim lavanderi; pastrim, lustrim, 

pastrim dhe përgatitjet gërryes; parfume, vajra esenciale, kozmetike, kremra e flokëve; 

pastat e dhëmbëve.   

17   Plastika ne formë të nxjerrur për perdorim ne prodhimtari; material për paketim, 

nderprerje dhe izolim, gypa te lakueshem jo nga metali.   

 

 

 

(111)  19190 

(151)  20/10/2016 

(181)  26/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/812 

(732)  Al-Trade sh.p.k Veternik-Prishtinë 

 KS 

(740)  Arber Fazliu   Rr.”Azem Bejta” nr 28 

Skënderaj 

 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 6   Metale të zakonshmë dhe aliazhet e tyre;materiale metalik ndërtimor; ndërtesa të 

transportueshme nga metali;materiale nga metallic për binaret e hekurudhave ;kablla dhe 

tela jo-elektrik nga metalet e zakonshme ;hekurishtë;punim celësash;gypa dhe tuba metalik 

;kasaforta;mallërat nga metalet e zakonshme jo të përfshirë në klasët tjera;minerale 

;konteiner nga metalet;celesa destinktiv metalik   

19   Materiale ndertimore (jo nga metali ), tuba të ngurta (jo nga metali) për ndertimtari; 
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asphalt; zink dhe bitumen; ndertesa te transportueshme jo  nga metali; monumente jo nga 

metali.   

39   Transport, paketimin dhe ruajtjen e mallrave, marrëveshje të udhëtimit.   

 

 

 

(111)  19191 

(151)  20/10/2016 

(181)  27/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/813 

(300)  54319/2015  13/04/2015  CH 

(732)  JAPAN TOBACCO INC. 2-2-1 

Toranomon, Minato-ku,Tokyo, Japan, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

 
 

(540)  FIRMTECH 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   “Duhan i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llull, duhan 

që pështillet me dorë, duhan që përtypet; burnot (duhan pluhur që vihet nën buzë – snus); 

cigare, cigare elektrike, puro, cigarillo; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të 

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

 

   

 

 

(111)  19193 

(151)  20/10/2016 

(181)  27/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/814   

(300)  52527/2015  03/03/2015  CH 

(732)  JAPAN TOBACCO INC.2-2-1 

Toranomon, Minato-ku,Tokyo, Japan, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

 
 

(540)  XSTYLE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   “Duhan i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llull, duhan 

që pështillet me dorë, duhan që përtypet; burnot (duhan pluhur që vihet nën buzë – snus); 

cigare, cigare elektrike, puro, cigarillo; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të 

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

 

 

(111)  19195 

(151)  20/10/2016 

(181)  27/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/815 

 (300)  52752/2015  09/03/2015  CH 

(732)  JAPAN TOBACCO INC.2-2-1 

Toranomon, Minato-ku,Tokyo, Japan, JP 

(540)   
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(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   “Duhan i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llull, duhan 

që pështillet me dorë, duhan që përtypet; burnot (duhan pluhur që vihet nën buzë – snus); 

cigare, cigare elektrike, puro, cigarillo; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të 

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

 

 

   

 

 

 

(111)  19197 

(151)  20/10/2016 

(181)  27/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/816 

(300)  52706/2015  06/03/2015  CH 

(732)  JAPAN TOBACCO INC.2-2-1 

Toranomon, Minato-ku,Tokyo,, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llull, duhan që 

pështillet me dorë, duhan që përtypet; burnot (duhan pluhur që vihet nën buzë – snus); 

cigare, cigare elektrike, puro, cigarillo; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të 

përfshira në klasën 34; letër për cigare, llula për cigare dhe shkrepëse.   
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(111)  19205 

(151)  20/10/2016 

(181)  27/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/817  

(591)  E bardhë, e zezë, gri   

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation                

300 Park Avenue New York, New York 

10022 , US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Pastë  dhëmbësh. 

 

   

 

 

 

(111)  19206 

(151)  20/10/2016 

(181)  28/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/819 

(300)  302015035512.7  06/03/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & 

Co.KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm,     

DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Ëmbëlsira dhe ushqime që përmbajnë çokollatë, edhe në formë shufre.   

 

 

(111)  19209 

(151)  20/10/2016 

(181)  28/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/820   

(732)  Друштво за трговија и услуги ГЕОС 

ЛУКС ДОО  Скопје,Ул.191 Бр.11/1-2, 

СКОПЈЕ - ЧАИР, MK 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  LUXMAINER 
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( 511 ) 9   Aparate dhe instrumente: shkencore, nautike, gjeodezike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), jetë 

shpëtuese dhe mësimdhënie; aparate dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, 

akumulim, rregullim ose kontrollim të rrymës elektrike; aparate për incizim, transmetim 

ose reproduktim të zërit ose imazheve; bartës magnetik të dhënash, disqe për incizim; 

kompakt disqe, DVD dhe media tjera digjitale për incizim; makina automatike dhe 

mekanizma për aparate që aktivizohen me monedha ose zhetonë; arka regjistruese, makina 

për llogarijte, pajisje për procesuim të dhënash dhe kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate 

për shuarjen e zjarrit.   

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje (gatim), ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, instalime për ndriçim, aparate ndriçimi për vetura, 

drita të brendshme dhe të jashtme; llapa, poqa elektrik, llampa për prozhektorë, fenerë për 

ndriqim, llambadarë, poqa për ndriqim, llapa për hijezim, poqa për sinjale kahëzimi dhe 

drita për parkim të automjeteve (poqa), drita të përparme për automjete, drita ndalëse, drita 

për sinjalizim dhe drita për parkim, reflektorë për automjete, poqa për reflektorë, 

kondicionerë.   

 

 

(111)  19208 

(151)  20/10/2016 

(181)  28/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/821 

(732)  BİSKOT BİSKÜVİ GIDA SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ          

Organize Sanayi Bölgesi Ereğli Yolu No:18 

Karaman, TR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ÇİKOBEST 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Ëmbëlsira, çokolatë, biskota, grimcime (crackers), shtresë e hollë e derdhur-

kore tortesh, etj. (vafer). 

 

   

 

(111)  19210 

(151)  20/10/2016 

(181)  31/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/822 

(732)  Verizon Trademark Services LLC          

1320 North Court House Road, 9th floor, 

Arlington, Virginia  22201, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1, B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)   
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( 511 ) 9   Telekomunikimet, televizioni, rrjeti kompjuterik dhe pajisjet e teknologjise 

informative, komponentet dhe sistemet; softueri i telekomunikimeve; telefonat, kompjuterët 

tablet dhe pajisjet për komunikim pa tel për transmetimin e zërit, të dhënave dhe 

fotografisë, media players; kutitë e televizionit (TV); video incizuesit digjital (DVRs); tele 

komandat për televizorë, kompjuterë, dhe kuti televizive; pajisjet për transmetimin e 

mediumeve digjitale; modemët dhe ruterët; sistemi për navigim satelitor, të tillë si sistemi i 

pozicionmit global (GPS); aksesorë për telefonë, telefona celular, kompjuterë tablet dhe 

pajisje për komunikim pa tel, të tilla si kufjet dhe dëgjojset, mbushësit e telefonave, 

mbushësit e baterive, pajisjet montuese në vetura, mbajtësit e telefonave celular; stacionet 

për mbushje, telefonat celular, dhe kutitë mbrojtëse për tabletat kompjuterik, kutitë 

mbrojtëse për pajisjet elektronike manuale, këllëf për telefona celular, shirita plastik për 

mbrojtje kundër diellit dhe gërrithjes që adaptohen për përdorim me ekrane të telefonave 

mobil; zmadhues mobil dhe pa tel; kuti për  CD dhe and VD; canta për kompjuterë; mouse 

kompjuterik; magnetë dekorativ; pajisje telekomunikuese pa tel pr transmetimin e të dënave 

audio dhe video, dhe dërgimin e porosive, qasje në internet, qasje në shërbimin e 

navigaciont dhe drejtimit dhe mundësia për shkarkimin e muzikës, videos dhe 

aplikacioneve përmes transmetimit ajror, dhe të cilat mund të përfshijnë një music player 

dhe një kamerë; pajisje komunikimi pa tel që krijojnë një rrjet lokal pa tel; pajisje dhe 

sensorë elektronik personal të cilët përpunojnë, ruajnë të dhënat biometrike të shfrytëzuesit; 

sistemet elektronike për reagim emergjent personal që përbëhen nga një pajisje pa tel që 

vndoset në trup me një sustë që përdoruesit e shtypin për t'i njoftuar të tjerët në rast 

emergjence, dhe një njësi me telekomandë përmes së cilës telefonohet për ndihmë; pajisje 

personale për vendndodhje të pajisura me softuerë që i mundëson prindit ta monitorojë 

vendondodhjen e fëmiut; harduerë dhe softuerë kompjuterik për telekomunikacion, 

televizion, rrjete kompjuterike dhe teknologji informative; aplikacione softuerike në fushën 

e argëtimit, lojërave dhe produktivitetit; softueri për menaxhimin e rrjetit, softuerë për për 

përdorim në kontrollimin, krijimin dhe mirëmbajtjen e fireëalls; programet kompjuterike 

për qasje në rrjetin kompjuterik global dhe rrjetin interaktiv për komunikime kompjuterike; 

softueri kompjuterik për kodim; softueri për sigurimin kompjuterik dhe të rrjetit; softueri 

për shërbimet makinë-makinë(m2m), pajisje të lidhura dhe 'internet of things' (IoT); pakot 

për krijimin e softuerëve (sdks) dhe interfejs për programimin e aplikacioneve (api) për 

krijimin e softuerit dhe aplikacioneve lidhur me pajisjet m2m dhe IoT , dhe mallrat dhe 

shërbimet IoT; softurë për rrjetin IoT dhe lidhjen e të dhënave, menaxhimi i pajisjeve, 

konfigurimi, ofrimi; menaxhimi; dhe kontrolli; softuerë për grumbullimin dhe transmetimin 

e të dhënave nga pajisjet e lidhura m2m dhe IoT dhe intergrimin e të dhënave me 

ndërmarrje, ueb dhe softuerë të aplikacionit në mobil; aplikacion softuerik për dërgimin e 

mesazheve dhe shkëmbimin e zërit, të dhënave dhe fotove;  softuerë për ofrimin e 

shërbimeve televizive të bazuara në internet; softuerë për krijimin, shkarkimin, 

transmetimin, pranimin, redaktimin; ekstraktimin; kodimin, dekodimin, shfaqjen, luajtjen, 

ruajtjen, dhe organizimin e tekstit, të dhënave, grafikoneve, fotografive, videove, lojërave 

elektronike, mediae digjitale, dhe publikimeve elektronike; programe dhe softuerë për 

video lojëra dhe lojëra elektronike; softuera për transmetimin e përmbajtjes; softuer për 

prerjen e videos; softuerë kompjuterik për mbledhjen, redaktimin, organizimin, ndryshimin, 

shenjimin, transmetimin, ruajtjen, dhe shkëmbimin e të dhënave dhe informatave; softureë 

për aplikacione kompjuterike për telefona mobil të tillë si softuer për përpunimin e të 

dhënave; softureë për aplikacione kompjuterike për telefona mobil të tillë si softuer për 
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lehtësimin e komunikimit; softuer për lojëra elektronike për pajisjet pa tel; softuerë për 

njohjen e gjesteve për shkëmbimin e zërit, fotografive dhe të dhënave; aplikacion softuerik 

për transmetimin e informatave lidhur me programet e fitnesit, shëndetit dhe aktivitetit; 

aplikacion softuerik për menaxhimin e informatave lidhur me proramet shëndetësore dhe të 

fitnesit; aplikacioni softuerik për pajisjet monitoruese biometrike dhe të dhënave; softuerë 

për ta mundësuar transmetimin e hartave, navigacionit, komunikacionit, kohës dhe 

informata për vendin e interesit te rrjetet e telekomunikacionit, uebfaqet e internetit dhe 

telefonat celular; sisteme kompjuterike harduerik dhe softuerik, të tillë si njehsori i 

integruar diagnostik (obd), radio pranuesi dhe  radio olësi i programuar për vendosjen dhe 

përgjigjen ndaj kërkesave për ndihmën rrugore, transmetimin e të dhënave dhe zërit, 

vendndodhja dhe gjetja e veturave, diagonstikimet e vetuarave në kohë reale, zbulimi 

emergjent i incidenteve dhe dërgimi i ndihmës emergjente rrugore përmes përdorimit të 

sistemeve të brendshme të pozicionimit global (GPS) telekomunikacionet celulare; softuerë 

kompjuterik për dërgimin e automjeteve për ndihmë emergjente rrugore si reagim ndaj 

kërkesave për shërbim; aplikacioni mobil për njehsorin e parkingut; aplikacioni mobil për 

gjetjen e veturës në hartë; softuer kompjuterik që iu mundëson përdoruesve ti vendosin 

alarmet për njoftimet për mirëmbajtjen e veturave; aplikacion softuerik për realizimin e 

pagesave dhe transferin dhe pranimin e parave; aplikacioni softuerik për lehtësimin e 

pagesave mobile; platforma financiare elektronike që mundëon lloje të shumëfishta të 

pagesave dhe transaksioneve të borxheve përmes telefonit mobil.   

14   Orë; orë sportive; stoli ari; orë muri; orë me matës kohe.   

16   Material për shtypje, të tillë si libra telefonik; pamfleta; broshura; fletë dhe kartela të 

printuara; material udhëzuese dhe mësimore të gjitha në fushën e telekomunikimit, rrjete 

kompjuterike dhe teknologji informative; lapsa; lapsa me ngjyrë, lapsa theksues; notepads; 

adhesive notepads; paperëeights; calendars; paper staplers; money clips.   

18   Canta sportive; ombrella; canta tote; kuti për kartela biznesore; canta për shpinë; canta 

për zyre; etiketa për valixhe. 

24   Peshqirë për golf; batanije për përdorim të jashtëm; peshqirë për plazhë. 

25   Veshje, të tilla si kapelat, xhaketat; këmishat, pantallonat dhe kapelat; këmishat, 

pantallonat dhe kapelat që përmbajnë pajisje biometrike monitoreuse; sandale, kravata; 

doreza; shalla.   

28   Pajisje për golf të tilla si mjetet për riparimin e divot, shenjuesit e topit të golfit, vrimat 

e golfit, topat për plazhë, yo-yo; disqe fluturuese; balona; zare, domino, karta për lojë; 

zhetonë për pokër, topa për futboll. 

35   Shërbime për shitje me pakicë dhe online që kanë të bjnë me mallrat dhe shërbimet 

telekomunikative dhe të teknologjisë informative, pajisje dhe aksesorë elektronike pa tel të 

tillë si kufje, bateri dhe mbulesa, teknologji pa tel të tillë si orët smart dhe pajisjet për 

fitness, pajisje kontrolluese për lojëra, pajisje për transmetimin e mediave, mallra dhe 

shërbime për abonim televiziv, pajisje elektronike për konsumatorë, pajisje lidhëse për 

shtëpi përfshirë termostatet, pajisje për ndricim dhe sigurim në shtëpi, dhe demonstrimi i 

produkteve; shërbime për prenotim televizim; mallra dhe shërbime telekomunikuese për 

promovim, mallra dhe shërbime për prenotimet e ndërlidhur me televizion, pajisje 

elektronike teknologjike digjitale për konsumatorë përmes zbritjeve dhe kuponave online; 

shërbime televizive të bazuara në prenotim; shërbim prenotuese për transetim televiziv, 

filma, muzikë, ngjarje live, video lojëra dhe përmbajtje multimedia; ofrimi i të dhënave 

audio dhe video elektronike të bazuara në ueb, lojëra dhe përmbajtje multimedia përmes 
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televizioneve, kompjuterëve, kompjuterëve manual, telefona mobil dhe pajisje tjera 

elektronike për një prenotim me pagesë ose me parapagim; shërbime të shitjes me pakicë 

online; promovimi  i garave sportive dhe ngjarjeve tjera; organzimi I programeve për 

dhënien e shpërblimeve për promovimin e inovacionit dhe teknologjisë; reklamimi në 

pajisjet elektronike mobile për të tjerët; ofrimi I të dhënave për prenotuesit pa tel për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; administrimi i një programi me zbritje 

që ju mundëson pjesëmarrësve zbritjen në mallra dhe shërbime përmes përdorimit të 

kartelës anëtarsuese për zbritje; shërbimet e reklamimit dhe promovimit përfshirë 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve për të tjerët duke iu ofruar zbritje përfshirë 

riparimin e veturave dhe zbritjet për shërbimet e udhëtimit; promovimi i shitjes së 

shërbimeve të telekomunikimit dhe televizionit përmes administrimit të programeve për 

dhënien e shpërblimeve ku konsumatorët marrin shpërblim për referimin e konsumatorëve 

të ri; shërbimet bëmirëse të tilla si promovimi i vetëdijësimit publik për cështjet mjedisore; 

politikat dhe iniciativat; shërbimet bëmirëse të tilla si oranizimi dhe realizimi i programeve 

vullnetare për punonjësit dhe projektet për shërbimet e komunitetit.   

36   Sponzorizimi financiar i programeve dhe ngjarjve sportive, arsimore dhe zbavitëse; 

transferet elektronike të parasë; shërbimet e transakcionit financiar; të tilla si realizimi i 

transaksioneve të sigurta komerciale dhe alternativave të pagimit; shërbimet për themelimin 

e bëmrësisë, të tilla si ofrimi i ndihmës për programet dhe shërbimet e të tjerëve; ofrimi i 

granteve për hulumtim dhe arsim në fushat e shkollimit, parandalimit të dhunës familjare, 

promovimit të arsimit të fëmijëve në shkencë, teknologji, inxhinjeri, dhe matematikë 

(STEM), kujdesit shëndetësor dhe teknologjisë së kujdesit shëndetësor, cështjeve mjedisore 

dhe sistemeve efikase të energjisë. 

37   Instalimi, mirëmbajtja, dhe riparimi i rrjeteve dhe pajisjeve telekomunikuese, hardueri 

kompjuterik, sistemet kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit; mirëmbajtja e linjave 

telefonike dhe shërbimi i riparimeve; shërbimet e ndihmës në rastet emergjente rrugore, të 

tilla si përgjigja në thirrjet për ndihmë rrugore, ndërrimi i gomës së shpërthyer, furnizimi 

emergjent me karburant, dhe ndezja e veturës me anë të kabllove; gjetja e veturave të 

vjedhura; dhënia e këshillave dhe informatave mekanike automotive përmes telefonit.   

38   Shërbimet e telekomunikimit; shërbimet për transmetim televiziv, transmetimi i 

programit video dhe audio si dhe programeve televizive në TV, kompjuetët dhe pajisjet 

elektronike pa tel; shërbimet video on demand (VOD); shërbimet pay-per-vieë (PPV) ; 

dhënia me aira e kutive televizive dhe ncizuesve me zë digjital (DVRs) për përdorim me 

televizorë; sigurimi i dhomave për komunikim online për rrjete sociale; transmtimi 

elektronik i televizionit, filmave; muzikës, ngjarjeve live, video lojërave dhe përmbajtjes 

multimedia për të tjerët; shërbimet e telekomunikimit dhe informagjisë informative, të tilla 

si transmetimi i zërit, audio, video, fotografive, informatave, të dhënave dhe përmbajtjes 

tjetër me anë të rrjeteve të telekmunikacionit, rrjeteve pa tel komunikimit, interneti, rrjetet e 

komunikimit fibër optike, dhe rrjetet e tjera të të dhënave kompjuterike; DSL dhe shpejtësi 

të lartë shërbimet e internetit; Shërbimet e postës elektronike; duke siguruar të shumta 

përdoruesit qasje interaktive në një rrjet të komunikimit global; Shërbimet shtyllë internet, 

domethënë, një linjë me shpejtësi të lartë ose seri e lidhjeve që formon një shteg të madh 

brenda një rrjeti; rrjet zonë të gjerë (WAN) shërbimet e transmetimit; Shërbimet e 

transmetimit Ethernet; josinkronik transferimin (ATM) shërbimet, domethënë, transmetimi 

i informacionit të koduar në qeliza të vogla fikse të mesme; shërbimit të integruar rrjetit 

(ISDN) shërbimet digjitale; Internet Protocol shërbimeve (IP) të komunikimit, domethënë, 
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transmetimi i informacionit nëpërmjet internetit; rrjetit privat (VPN) shërbimet virtuale dhe 

shërbimet e linjës private, domethënë, duke siguruar private dhe të sigurt në kohë reale 

komunikimi elektronik mbi një rrjet kompjuterik; Shërbimet e transmetimit të të dhënave 

elektronike; kaloi zë, të dhëna, video dhe multimedia shërbimeve transmetuese; duke 

siguruar lidhje të telekomunikacionit në internet dhe komunikimet tjera kompjuterizuar, të 

dhënat dhe rrjetet pa tel; duke siguruar qasje multi-user në një rrjet të komunikimit pa tel; 

Shërbimet Gateway telekomunikacionit, domethënë, duke siguruar një portë për lidhjen në 

mes të telekomunikacionit të pavarura dhe rrjeteve kompjuterike për ndarjen e trafikut të 

internetit; video, audio dhe konferencë telefonike të dhënat e shërbimeve; shërbimet e 

telekomunikacioneve pa tel, domethënë, transmetimit pa tel e zërit dhe të dhënave; 

shërbime të telekomunikacionit, domethënë, duke ofruar zë mbi shërbimet protokollin e 

internetit (VoIP); Shërbimet e mesazheve elektronike; konsultimi në fushën e 

telekomunikacionit dhe komunikimeve kompjuterike; ofrimin e shërbimeve pikës së hyrjes 

në rrjet (dremitje) për shkëmbimin e trafikut të internetit në mesin e transportuesit trafikut 

të internetit; mail dhe mesazheve tekst shërbimet elektronike; shërbime të 

telekomunikacionit dhe teknologjisë së informacionit, domethënë, shërbimet telefonike dhe 

të transmetimit zë; shërbimet telekonferencë; transmetimin elektronik të zërit dhe të 

dhënave që karakterizohen me kodim dhe dekodim; transmetimin telematik i informacionit; 

transmetimin e të dhënave dhe informatave nëpërmjet telemetrisë; Shërbimet e 

teleprezencës; telematik dërgimin e informacionit në lidhje me sigurinë e automjeteve, 

sigurisë, diagnostifikimi dhe menaxhimit; shërbimet e komunikimit broadband ëireless 

dyanshëm të ofruara në kuadër të mjeteve të automobilave; sigurimin e automjeteve 

informacion diagnostik dhe mirëmbajtjen e automjeteve lajmërimeve përmes e-mail, ueb 

dhe telefonin celular aplikimeve; shërbimeve telekomunikuese, përkatësisht, duke siguruar 

aftësinë për të kontaktuar një qendër largët telefonatë nga një automjet për të raportuar 

aksidentet dhe situatat emergjente në mënyrë që vendndodhja automjet mund të përcaktohet 

dhe të personelit të urgjencës dërguar; shërbimet përgjigje emergjente, domethënë, 

dërgimin e njoftimeve alarm elektronike nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit; siguruar 

transmetimin elektronik të të dhënave dhe informacionit për industrinë e kujdesit 

shëndetësor; Shërbimet e teleprezencës; shërbimet e rrjetit për dërgimin e përmbajtjes; 

platforma e shrbimeve digjitale për media për kodimin, dërgimin dhe shfaqjen e 

përmbajtjes digjitale të mediave; dhënia me qira e pajisjeve telekomunikuese për objektet e 

konsumatorëve (CPE); shërbimet telefonike pa pagesë; ofrimi i shërbimeve të qendrës së 

thirrjeve dhe qendrës së kontakteve; shërbimet për përgjigje zanore dhe shrbime për 

drejtimin e telefonatave; shërbime elektronike për mesazhe me zë, të tilla si incizimi dhe 

transmetimi i mesazheve zanore përmes telefonit, tekstit, shërbimeve për dërgimin e 

mesazheve digjitale me fotografi prmes sistemit pa tela dhe shërbimet e postës elektronike; 

shërbimet e telekomunikimit makinë-makinë (m2m); Shërbimet e telekomunikimit 'Internet 

of things' (IoT); shërbimi i transmetimit elektronik të të dhënave dhe informatave në 

pajisjet që janë të lidhura pa tel prej makinës në makinië (m2m), pajisjet e lidhura në rrjet 

dhe pajisjet e lidhura në internet që përbëhen nga 'Internet of things' (IoT); transmetimi 

elektronik i të dhënave në rrjetet pa tel për lidhjen makinë në makinë(m2m) dhe shërbimet 

IoT dhe pajisjet për lidhje; transmetimi elektronik dhe telematik i të dhënave lidhur me 

monitorimin, vendndodhjen, rikthimin dhe gjetjen e aseteve dhe pajisjeve të lidhura në një 

varg industrish; këshilldhënia e telekomunikimit në fushat e teknologjisë makinë-

makinë(m2m), pajisjet e lidhjes, menaxhimi i pajisjeve nga distanca dhe 'internet of things' 
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(IoT); shërbimet makinë-makinë, të tillq si menaxhimi i flotës së automjeteve; shërbimet e 

bamirësisë, të tilla si dhënia e donacioneve të telefonave pa tel për viktimat e dhuns 

familjare dhe grupeve përkatëse për avokim.   

39   Shërbimet e ndihmës emergjente në rrugë të tilla si tërheqja e automjeteve, shërbimet e 

hapjes dhe dërgimit të celsave; shërbimi për vendndodhjen e automjeteve në natyrën e 

ofrimit të informatave gjeografike lidhur me vendndodhjen e automjeteve; ofrimi i 

informatave përmes rrjeteve të telekomunikimit dhe telefonave celular të tillë si navigimi i 

automjeteve, informatat për pozicionim global; shërbime të informatave lidhur me 

komunikacionin, ngarkesën në komunikacion, dhe udhëtimit të tilla si informatat për 

pompat e benzinës dhe pikave të interesit; ofrimi i uebfaqeve dhe linkave të ueb faqeve 

lidhur me informatat gjeografike, fotografit e hartave dhe rrugëve; ruajtja elektronike dhe 

arkivimi i të dhënave për të tjerët; ruajtja e pajisjeve kompjuterike dhe të tlekomunikacionit 

për të tjerët.   

41   Zbavitja në natyrën e programeve informative televizive dhe performansave pamore 

dhe zanore përmes televizionit, kompjuterëve dhe pajisjeve elektronike pa tel; shërbimet e 

lojërave elektronike përmes internetit; shërbimet e zbavitjes në natyrën e zhvillimit; 

krijimit, prodhimit, dhe shërbimeve pas prodhimit me përmbajtje të zbavtjes multimedia; 

shërbimet e zbavitjes të tilla si ralizimi i programeve televizive, video dhe me përmbajtje 

live përmes ofrimit të një vargu të gjerë të temave; ofrimi i një portali të ueb faqes në 

internet në fushën e zbavitjes, aranzhimi i garave që promovojnë shfrytëzimin e shërbimeve 

telekomunikuese dhe pajisjeve pa tel; ofrimi i një programi për dhënien e shpërblimeve për 

shpërblimin e pjesëmarrësve të cilët demonstrojnë aftësi të shkëlqyera lidhur me 

inovacionin dhe teknologjinë; dhënia me qira e stadiumeve.   

42   Shërbime kompjuterike dhe shërbime për rrjete kompjuterike; shërbime të softuerit të 

telekomunikimit; shërbimet kompjuterike të tilla si operimi dhe menaxhimi teknik i rrjeteve 

kompjuterike të të tjerëve; shërbimet e menaxhuara kompjuterike dhe operacionet e rjetit 

për të tjerët; shërbime për lloqritje me sistemin cloud; shërbimet e provajderit cloud; 

shëbime kompjuterike të tilla si menaxhimi dhe administrimi nga distanca dhe në 

vendndodhje i sistemeve të teknologjisë informative për të tjerët e që përbëhet nga 

infrastruktura virtuale dhe fizike, serverët, sistemet e ruajtjes, rrjetet dhe softuer; shërim 

dhe rezervë të largët e të dhënave kompjuterike; të dhënat e shërimit dhe emergjente 

kompjuter të dhënat e rimëkëmbjes fatkeqësi; duke siguruar sistemet kompjuterike virtuale 

dhe mjedise virtuale kompjuter përmes cloud; shërbime kompjuterike, domethënë, duke 

ofruar shërbime të menaxhimit të infrastrukturës për monitorimin, administrimin dhe 

menaxhimin e teknologjisë së informacionit cloud dhe aplikimit të sistemeve publike dhe 

private; Integrimi i mjediseve publike dhe private cloud informatikë; sigurimin e cloud dhe 

magazinimit cloud; shërbimeve këshilluese në fushën e cloud; Shërbimet e konsulencës 

teknike në fushën e arkitekturës datacenter dhe zgjidhjet cloud informatikë; administrata e 

largët dhe menaxhimin e në shtëpi dhe pajisjet priti datacenter, bazat e të dhënave dhe 

aplikacionet softverike për të tjerët; Shërbimet kompjuter bashkë-lokacioni, domethënë, 

duke ofruar lehtësira për vendndodhjen e serverëve kompjuterike me pajisje të tjerëve; 

sigurimin e të sigurt, ekologjikisht të kontrolluar, objektet për serverat kompjuter dhe rrjetit 

të pajisjeve e të tjerëve; Monitorimi teknik për serverat kompjuterike dhe 

telekomunikacionit dhe të rrjetit të pajisjeve e të tjerëve; shërbimet e infrastrukturës 

kompjuterike, domethënë, duke siguruar distanca të aksesueshme serverat e rrjetit 

kompjuterik; shërbime kompjuterike, domethënë, duke siguruar një mjedis on-line virtual 
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për informatikë virtuale të arritshme nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike; 

leasing dhe me qira e kapaciteteve informatikë, domethënë, programe kompjuterike, 

pajisjeve kompjuterike dhe Rrjetat kompjuterike pajisjeve; leasing i serverave 

kompjuterike; menaxhimi teknik i infrastrukturës virtuale dhe rrjeteve kompjuterike; duke 

siguruar përdorimin e përkohshëm të softuerit jo të shkarkohen për të hyrë dhe duke 

përdorur një rrjet të cloud informatikë; shërbimet kompjuterike, domethënë, vlerësimi dhe 

analiza e sistemeve kompjuterike, duke përfshirë sistemet e brendshme kompjuterike, 

sistemet kompjuterike Extranet dhe sistemet e rrjetit kompjuterik globale, për të siguruar 

përputhjen me standardet e industrisë; Zbatimi i programeve kompjuterike për të tjerët; 

duke siguruar përdorimin e përkohshëm të on-line softuer jo të shkarkohen përfshirë kits 

zhvillimit të softuerit (SDKs) dhe TV për përdorim në zhvillimin e programeve dhe 

testimit; informacion në fushën e zhvillimit të pavarur të aplikimit softuer nëpërmjet 

internetit; projektimin, zhvillimin dhe zbatimin e rrjeteve kompjuterike dhe sistemet 

kompjuterike për të tjerët; monitorimin e rrjeteve kompjuterike dhe sistemet kompjuterike 

për të siguruar funksionimin e tyre të duhur; kompjuteri dhe monitorimin e rrjetit 

kompjuterik të shërbimeve, domethënë, raportimi i performancës dhe balancimin e 

ngarkesës për qëllime të kontrollit të cilësisë; Shërbimet e legalizuara në fushën e 

telekomunikacionit dhe shërbimeve të rrjetit; duke siguruar përdorimin e përkohshëm të 

softuerit jo-shkarkues të rrjetit të auditimit në fushat e komunikimit të sigurta dhe të dhënat 

e rrjeteve; on-line shërbimet e sigurisë, të tilla si ofrimi i sigurisë dhe anonimitetit për 

transaksionet e kartelave kreditore në mënyrë elektronike; projektimit në fushën e 

telekomunikacionit dhe të komunikimit dhe të dhënave rrjeteve kompjuterike; shërbimeve 

të projektimit dhe konsultimi bashkuar me të lidhura në fushat e teknologjisë së 

informacionit, programimi kompjuterik, menaxhimin e të dhënave të qendrës dhe rrjetet 

kompjuterike globale; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i programeve kompjuterike; 

operimi i rrjeteve elektronike të informacionit; Planifikimi kompjuter shërim fatkeqësi; 

Dizajni i lokaleve me bazë, bazuar në cloud dhe hibride të unifikuar sistemet e 

komunikimit; duke siguruar përdorimin e përkohshëm të softuerit jo të shkarkohen 

kompjuterik për menaxhimin e pajtueshmërisë dhe analizën e rrezikut në fushat e 

kompjuterëve dhe rrjetit të sigurisë; duke siguruar përdorimin e përkohshëm të jo-

shkarkohen softuer të sigurimit të rrjetit; konsultimi kompjuter në fushën e internetit dhe të 

rrjetit të sigurisë dhe të transmetimit të sigurt të të dhënave dhe informatave; shërbimet 

teknike këshilluese në fushën e programeve kompjuterike, pajisjeve kompjuterike dhe 

rrjeteve kompjuterike, përkatësisht, duke siguruar konsultime në lidhje me hartimin, 

zbatimin, konfigurimit dhe të përdorin të tij; Shërbimet e konsulencës teknike, përkatësisht, 

troubleshooting e pajisjeve kompjuterike dhe softuer problemet që lidhen me 

infrastrukturën virtuale dhe fizike, servers, sistemet e ruajtjes dhe rrjetet; Shërbimet e 

konsulencës teknike në fushën e programeve kompjuterike, domethënë, duke siguruar 

konsultime në lidhje me mirëmbajtjen e softuerit; shërbimet për përkrahjen teknike që 

lidhen me teknologjinë e infrastrukturës kompjuterike, domethënë, duke ofruar këshilla dhe 

Help Desk teknike të shërbimeve në lidhje me serverat, sistemet e ruajtjes, rrjeteve dhe 

programeve; rrjeteve kompjuterike dhe shërbimet e sigurisë e rrjetit të komunikimit në 

natyrën e mbrojtjes ndërhyrje, analizën e kërcënimeve të sigurisë, shërbimet e menaxhuara 

të sigurisë, menaxhimin e cenueshmërisë dhe vlerësimin, analizën e kërcënimeve, dhe 

mjekësinë ligjore dhe testimin e depërtimit; shërbimet e të dhënave encryption dhe softuer; 

konsultimi kompjuter në fushën e sigurisë kompjuterike shfaqur transmetimin e sigurt të të 
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dhënave, të dhënat e koduara dhe dekodimi i tyre; testimi, analiza dhe vlerësimi i mallrave 

dhe shërbimeve e të tjerëve në fushat e kompjuterëve dhe vlerësimeve të sigurisë 

kompjuterike; shërbimeve këshilluese në fushën e sigurisë kompjuterike dhe sigurisë së 

rrjetit të komunikimit; hosting aplikacionet dhe faqet e internetit të të tjerëve; sigurimin e 

informacionit në fushën e diagnostifikimit të automjeteve dhe të mjeteve diagnostikuese të 

dhënat nëpërmjet një rrjeti informacioni kompjuterik; emisionet dhe monitorimin e 

performances të automjeteve; softuer jo-shkarkueshme për makinë në makinë (M2M) 

shërbimeve dhe rrjetit dhe internetit të lidhura pajisjeve; softuer jo të shkarkohen për 

internetin e gjërave (IOT); platformë softuer për menaxhimin e makinë në makinë (M2M) 

shërbimet, shërbimet IOt, dhe pajisjeve të lidhura dhe të largët; platformat softuer duke 

siguruar një ambient të zhvillimit, kits zhvillimit të softuerit (SDK), dhe një ndërfaqe e 

programimit të aplikacionit (API) për krijimin e aplikacioneve për makinë në makinë 

(M2M) pajisje, rrjetin dhe internet lidhur pajisjet, dhe pajisje nga distanca-menaxhuar dhe 

makina, dhe duke bërë të mundur integrimi dhe automating sigurimin, monitorimi dhe 

kontrolli i pajisjeve dhe makinave të tilla; duke siguruar një ëeb portal për të monitoruar 

dhe menaxhuar lidhjes, përdorimin dhe sigurimin e M2M dhe pajisjeve IOt; inxhinieri dhe 

konsultimi kompjuter, dizajn, dhe zhvillimin në fushën e makinë në makinë (M2M) dhe 

komunikimi IOT dhe pajisjeve të lidhura; mbështetje teknike në fushën e makinë në makinë 

(M2M) dhe komunikimi IOT dhe pajisjeve të lidhura; shërbime kompjuterike, domethënë, 

duke krijuar komunitete virtuale për përdoruesit e regjistruar për të marrë pjesë në 

diskutime dhe të angazhohen në krijimin e rrjeteve; softuer jo të shkarkohen për mbledhjen, 

redaktimin, transmetimin, ruajtjen dhe ndarjen e përmbajtjes audio-vizuale; sigurimi i një 

ëeb faqe për ta shfaqur përdorimin e përkohshëm të softuerit jo-shkarkues duke i lejuar 

përdoruesit e uebfaqes të ngarkoni, post, dhe të shfaqin videos online për ndarjen; duke 

siguruar një ëebsite shfaqur teknologji që mundëson përdoruesve të internetit për të 

zhvilluar playlists individuale që të krijojnë përmbajtje të personalizuar shikohet dhe lejon 

për shikimin ose ndarjen e përmbajtjes të pavarur ose të njëkohshme; duke siguruar një ëeb 

platformë për jo-të shkarkohen softuer lojrave hosting; sigurimin e jo-shkarkohen softuer 

lojrave; ngarkimi muzikë, audio dhe video përmbajtje në internet për të tjerët; shërbimet 

kompjuterike të tilla si monitorimi, analizimi, dhe raportimi për shfrytëzimin e internetit pa 

tel, mënyrën e kërkimit në internet pa tel, dhe besnikërinë e konsumatorit gjatë shfrytëzimit 

të internetit pa tel në lidhje me ueb faqet e palëve të treta për reklamimet e planifikuara për 

interesa individuale të shfrytëzuesve të internetit pa tel; softuerë dhe platforma softuerike 

për reklamuesit digjital dhe publikuesit digjital për qëllime të reklamimit të markave 

tregtare; softuerë për përdorim nga ana e reklamuesve dhe publikuesve digjital, 

menaxhimin e fushatave për reklamim digjital, optimizimi i përshtypjeve të reklamimit, 

drejtimi i reklamimit drejt konsumatorëve, kërkimi, analizimi dhe raportimi lidhur me 

fushatat e reklamimit, menaxhimi i inventarit reklamues, përshtatja e reklamuesve digjital 

me publikuesit, pjesëmarrja në auksionet dhe shkëmbimet e reklammit, dhe shitblerja e 

reklamave; shërbimet e bamirësisë të tilla si donacioni i telefonave celular dhe dhënia e 

granteve për organizatat dhe shërbimet tjera të bamirësisë që përkrahin parandalimin e 

dhunës në familje dhe viktimat e dhunës në familje.   

43   Shërbime të arenës, të tilla si ofrimi i pjisjeve dhe objekteve për qëllime të 

përgjithshme për sporte, koncerte, mbledhje dhe ekspozita.   

45   Kompjuterë dhe shërbime për sigurimin e rrjeteve kompjuterike; monitorimi i 

kompjuterëve, ueb faqeve, rrjeteve kompjuterike dhe sistemeve për rrjetet e komunikimit 
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për qëllime të sigurimit; ofrimi i shërbimeve për vërtetimin e shfrytëzuesit; ofrimi i 

vërtetimit të bazuar në sistemin cloud për informatat lidhur me identifikimin personal për 

qëllime të sigurimit; shërbime të sigurimit kompjuterik në natyrën e lëshimit dhe 

menxhimit të certifikatve digjitale dhe kredencialeve tjera të sigurisë për të tjerët; 

menaxhimi i flotës automotive në natyrën e monitorimit tz automobilave përmes 

telematikëve për qëllime të sigurimit; dhënia e informatave në fushat e sigurimit të 

internetit dhe rrjeteve kompjuterike; këshilldhënia në fushen e vjedhejes së të dhënave dhe 

vjedhjes së identitetit; shërbimet e këshilldhënies në fushën e intgritetit dhe sigurimit të 

kompjuterëve, rrjetit dhe të dhënave; monitorimi on-line për parandalimin e ndarjes ilegale 

të dosjeve dhe dorëzimi i rapporteve elektronike lidhur me tentimet për shpërndarjen ilegale 

të dosjeve lidhur me rrjetet ndërkombëtare; dhënia e informatave përmes ueb faqeve në 

fushën e sigurisë; këshilldhënia për siguri; shërbimet e sigurisë; të tilla si ofrimi i 

vlerësimeve për siguri për bizneset dhe agjencitë qeveritare; shërbimet e rrjeteve sociale 

online; shërbimet për ndihmën emergjente në rrugë, të tillë si hapja e dyerve; shërbimet e 

gjetjes së automjetve të vjedhura; shërbimet për monitorim emergjent të tillë si monitorimi i 

pajisjeve elektronike në automjet përmes qendrës së thirrjeve nga distanca dhe aranzhimi 

për dërgimin e personelit emergjent me rastin e zbulimit të aksidentit; shërbimet e 

monitorimit të reagimeve emergjente përmes alarmit të tilla si monitorimi i pajisjeve të 

alarmimit përmes qendrës së monitorimit nga distanca për dërgimin e shërbimeve 

emergjente për shëndet dhe siguri publike dhe njoftimin e palëve të treta të tillq si kontaktet 

e preferuara familjare, reagimet emergjente, ose kujdesi mjekësor.   

 

 

 

(111)  19211 

(151)  20/10/2016 

(181)  02/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/826 

(591)  E portokallte, gri, e argjendte, e bardhe  

(300)  302015212653.2/03  07/07/2015  DE 

(732)  Merz Pharma GmbH & Co. KGaA          

Eckenheimer Landstr. 10060318 Frankfurt 

am Main, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparatet kozmetike për vaska, preparatet kozmetike për dush, kripërat 

kozmetike për vaskë, jo për qëllime mjekësore; preparate kozmetike; preparatet për 

kujdesin e trupit dhe bukurisë për qëllime jo-mjekësore, sapunet, shampot.   

5   Ilaçet; shtesat ushqimore që përbëhen prej mineraleve; shtesat ushqimore; shtesat 

ushqimore që përbëhen nga amino acidet; shtesat ushqimore që përbëhen nga elementet 

gjurmë; shtesat ushqimore që përbëhen nga vitaminat; preparatet farmaceutike.   

35    Demonstrimet dhe prezantimet e produktit; reklamim, reklamim në mediat elektronike 

dhe veçanërisht në internet; reklamim në gazeta, broshura dhe gazeta; reklamim dhe 

reklamat në televizion, radio, postë; reklamim, sidomos në promovimin e mallrave.   
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(111)  19212 

(151)  20/10/2016 

(181)  02/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/828 

(300)  302015035510.0  06/03/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Fruta të konservuara, të thata,  të ziera dhe perime; xhelatinë, xhem, komposto; 

vezë; qumësht dhe produktet e qumështit; pije të përziera me qumësht, mbizotëruese 

qumështi; desert gjysmë të përgatitur ose të gatshëm për tu ngrënë, hirrë, gjizë, fruta të 

përgatitura ose kryesisht të përbëra nga produktet e qumështit, të përfshira në këtë klasë; 

fasule soje të ruajtura për ushqim; produktet e qumështit soja, të përfshira në këtë klasë; ; 

produkte kosi prej qumështi, produkte kosi, produkte kremi,produkte kefir, gjalpë produkte 

qumështi, produkte të hirrës, produkte të gjizës, të gjitha mallrat e lartpërmendura si dhe 

preparate të përziera, mbizotëruese qumështi; desert, kryesisht e përbërë nga qumështi dhe / 

ose produkte të lartpërmendura qumështi, gjithashtu përmban preparate frutash dhe / ose 

fruta të freskëta dhe / ose aromatizues dhe / ose/  përbërës të aromatike dhe / ose çokollatë; 

të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë, gjithashtu të ruajtura, të ftohta 

ose të ngrira nga dhe /ose si produkte çastit dhe / ose si ushqime me kalori të ulët, nëse 

është e mundur.   

30   Kafe dhe  zëvendësuesit e kafes; qaj, kakao; çokollatë e pijshme; pastë dhe ëmbëlsira; 

çokollatë dhe  produktet e  çokollatës; ëmbëltore; ëmbëlsirat; përgatitjet e bëra nga 

drithërat; muesli; miell; grurë i përpunuar, misër, oriz, tërshërë, bollgur, kaçamak dhe 

krunde, të gjitha mallrat e lartpërmendura edhe si preparate; mjaltë; të gatshëm për tu 

ngrënë ose desert gjysmë të përgatitur, të përfshira në këtë klasë; pastë soja; salcë soja; 

miell soja dhe produkte mielli me bazë sojë, të përfshira në këtë klasë; xhelatinë; qull i 

ëmbël; desert të gatshëm për tu ngrënë,  domethënë puding, museli, bollgur-me bazë dhe 

ushqime të miellzuara, gjithashtu përmban preparate frutash dhe / ose fruta të freskëta dhe / 

ose aromatizues dhe / ose/  përbërës të aromatike dhe / ose çokollatë; akuj ushqimor, 

akullore; akujt e ujit (akujve ushqimor); jogurt i ngrirë (akuj ushqimor); aromatizues i 

akujve ushqimor; akullore me lëng frutash (akuj); salcat e ëmbla dhe preparatet e salcave të 

ëmbla; salcë e lëngshme; të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë, 

gjithashtu pluhur, të ruajtura, të ftohta ose të ngrira nga dhe /ose si produkte çastit dhe / ose 

si ushqime me kalori të ulët, nëse është e mundur.   
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(111)  19213 

(151)  20/10/2016 

(181)  02/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/829 

(732)  The Yokohama Rubber Co., Ltd.          

36-11, 5-chome Shimbashi, Minato-ku 

Tokyo, JP 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 25   Veshje, të mbathura, mbulesa për kokë; uniforma; veshje sportive; kopje të 

fanellave të fudbalerave, shorce dhe çarapa.   

 

 

(111)  19467 

(151)  10/11/2016 

(181)  02/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/830 

(732)  ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7 Geneva, , CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  ROLEX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 14   Shtëpiza për orë dhe orë dore, përkatësisht orë, orë dore, komponenta për 

shtëpiza për orë dhe produkte për orë si dhe akcesorë për shtëpiza për orë dhe orë muri të 

cilat nuk janë të përfshira në klasë të tjera, orë dhe instrumente të tjera kronometrike, 

kronometër, kronograf (orëtari), aparate për matjen e kohes në ngjarjet sportive aprate dhe 

instrumente për matjen dhe shenimin e kohes që nuk janë të përfshira në klasë të tjera; 

rrypa për orë dore, numrator (orëtari), kuti dhe futrolla ekspozitash për shtëpiza të orëve, 

orë dhe stoli, mekanizma për orë dhe pjesë për to, stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar, 

metale të çmuara dhe lëgurat e tyre.    

 

 

(111)  19470 

(151)  10/11/2016 

(181)  02/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/831 

(732)  ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-

5-7 Geneva, , CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/II/5 Prishtinë 

(540)   
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( 511 ) 14   Shtëpiza për orë dhe orë dore, përkatësisht orë, orë dore, komponenta për 

shtëpiza për orë dhe produkte për orë si dhe akcesorë për shtëpiza për orë dhe orë muri të 

cilat nuk janë të përfshira në klasë të tjera, orë dhe instrumente të tjera kronometrike, 

kronometër, kronograf (orëtari), aparate për matjen e kohes në ngjarjet sportive aprate dhe 

instrumente për matjen dhe shenimin e kohes që nuk janë të përfshira në klasë të tjera; 

rrypa për orë dore, numrator (orëtari), kuti dhe futrolla ekspozitash për shtëpiza të orëve, 

orë dhe stoli, mekanizma për orë dhe pjesë për to, stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar, 

metale të çmuara dhe lëgurat e tyre.    

 

 

(111)  19624 

(151)  16/11/2016 

(181)  02/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/832 

(732)  Travel Caddy, Inc. d/b/a Travelon          

700 Touhy Avenue  Elk Grove Village, 

Illinois 60007, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  TRAVELON 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 18   Valixhe, çanta udhëtimi për rroba,  çanta udhëtimi dhe valixhe me rrota, valixhe 

të vogla, çanta për të gjitha destinimet, çanta udhëtimi, çanta dore, çanta tualeti dhe futrolla 

të cilat shiten të zbrazta, çantë shpina, çanta për korier, çanta dore, çanta për femra, 

portofol, neseser, çanta me siguresa nga grabitjet, mbçshtjellës për paketim, akt-çanta, 

karroca për rroba që nuk janë me motor, paisje për rrugëtim përkatësisht shenja për rroba, 

shirita për valixhe, rrota dhe doreza për valixhe, çanta udhëtimi për rroba, çese për vakum 

për paketim dhe magazinim, çanta udhëtimi për këpuca, mbështjellës të rezistueshëm nga 

uji për paketim; ombrella.     
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(111)  19455 

(151)  10/11/2016 

(181)  02/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/833  

(591)  E kaltër, e gjelbërt, e verdhë, rtokalltë, 

e bardhë   

(732)  Arla Foods amba Sønderhøj 14, DK-

8260 Viby J,, DK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht dhe produkte të qumështit, duke përfshir djath dhe jogurt; qumësht i 

kondensuar dhe dehidruar; jogurt i rrahur; kremë (produkte të qumështit; ajkë; kremë djath; 

djath për lyerje; qumësht dhe krem në formë pluhuri; mus (shkumë) dezerte me bazë 

qumështi; vajra dhe yndyra të ngrënshme; shkopa djathi; copa djathi; ushqime të lehtë 

(meze) kryesisht me bazë djathi; supa; përgatitje për bërjen e supave; përgatitje për supa të 

perimeve; pëzierje për bërjen e supave; pluhur për supa; kuba për supa; pasta për supa; 

puding nga qumështi; salca dezerti me bazë të produkteve të qumështit; pluhur për bërjen e 

dezerteve me bazë qumështi, duke përfshirë sufle dhe muse (shkuma); ajkë jo nga qumështi 

(ajkë me bazë të yndyrave të bimëve).   

 

 

(111)  19458 

(151)  10/11/2016 

(181)  02/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/835   

(732)  Mr. Philipp Plein (me nacionalitet 

Gjerman) Säntisstrasse 5, 8580 Amriswil , 

CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1, B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, produkte kozmetike, losione për 

flokë; pastë dhëmbësh. 

9   Pjesë dhe aksesorie për pajisje elektronike që mbahen në dorë dhe për telefona celular 

digjital, posaqërisht kompjuterët dhe mbështjellës i tabletit, çantë kompjuteri dhe tableti; 

pjesët dhe aksesoriet për telefonat mobilë, posaqërisht mbështjellës dhe mbulesë për 

telefona mobilë; çanta  për teelefona mobilë; kuti për telefona mobilë; kuti për telefona 

mobilë të bëra nga lëkura ose imititmi i lëkurës, çanta për telefona mobilë të bëra nga 
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veshjet ose materialet e tekstilit; syze, size dielli; korniza për syze dhe syze dielli; kuti për 

syze dhe syzet e diellit; zinxhir për syze dhe syze dielli; copë pëlhure për syze dhe syze 

dielli.   

14   Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose 

të flakura në metale të cmuara, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj 

argjendarie, gurë të cmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; ora dhe or  dore; 

unazë për kapjen e qelsave në to (xhingël ose medalion).   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; çanta; çanta për udhëtim dhe valixhe të 

tjera; çanta dore; bagazh dhe valixhe; kuti të ngjitura; çanta dore për dokumente, kuleta; 

çanta; kuti dhe zarfa; kuti për kartela; çanta sporti; çanta shkolle; set toaleti; ombrellat për 

shi; ombrellat për mbrojtje nga dielli; bastun për ecje; kamgjikë; mallëra për shalëbërës dhe 

sarac.   

20   Mobilje, në vecanti mobilet për banim, mobilje për kuzhinë; pasqyre; korniza për 

fotografi. 

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera.   

24   Tekstil dhe mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; shtrojë 

dhe mbulesa për tavoline.   

25   Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë.   

28   Pajisje për gjimnastikë; artikuj për gjimnastikë dhe sport; lojëra dhe artikuj londrash.   

35   Shërbimet me pakicë ose shumicë, poashtu përmes internetit, nga lëmia e sapunëve, 

parfumerisë, vajërave esencial, kozmetikës, llosioneve për flokë, pastave të dhëmbëve, 

pjesëve dhe aksesorieve për pajisjet elektronike që mbahen në dorë dhe mobilat digjital, 

posaqrisht mbështjellës për kompjuter dhe tablet, kuti për kompjuter dhe tablet, pjesë dhe 

aksesoriet për telefonat mobilë, posaqërisht mbështjellës dhe mbulesë për telefona mobilë; 

çanta  për telefona mobilë; kuti për telefona mobilë; kuti për telefona mobilë të bëra nga 

lëkura ose imititmi i lëkurës, çanta për telefona mobilë të bëra nga veshjet ose materialet e 

tekstilit; syze, syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; kuti për syze dhe syzet e diellit; 

zinxhir për syze dhe syze dielli; copë pëlhure për syze dhe syze dielli, metale të cmuara dhe 

aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose të flakura në metale të 

cmuara, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, gurë të cmuar; 

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; ora dhe ora dore; unazë për kapjen e qelsave 

në to (xhingël ose medalion), Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto 

materiale të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; çanta; çanta për 

udhëtim dhe valixhe të tjera; çanta dore; bagazh dhe valixhe; kuti të ngjitura; çanta dore për 

dokumente, kuleta; çanta; kuti dhe zarfa; kuti për kartela; çanta sporti; çanta shkolle; set 

toaleti; ombrellat për shi; ombrellat për mbrojtje nga dielli; bastun për ecje; kamgjikë; 

mallëra për shalëbërës dhe sarac, Mobilje, në vecanti mobilet për banim, mobilje për 

kuzhinë; pasqyre; korniza për fotografi, enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; 

artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera, tekstil 

dhe mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; shtrojë dhe mbulesa 

për tavoline, rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë, pajisje për gjimnastikë; artikuj 

për gjimnastikë dhe sport; lojëra dhe artikuj londrash.   
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(111)  19459 

(151)  10/11/2016 

(181)  03/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/836 

(300)  30 2015 104 543.1  20/07/2015  DE 

(732)  WIRTGEN GROUP Holding GmbH          

Reinhard-Wirtgen-Straße 2 53578Windhagen 

,DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  WIRTGEN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Medium filtrues i substancave kimike dhe jo kimike (të përfshirë në këtë klasë); 

përbërje për mbështjelljen e sipërfaqes (substanca kimike), përveç ngjyrave; ngjitës për 

përdorim industrial; përgatesa për shërim (përgatesa kimike për përdorim në industri); 

antifriz; përbërje për fikjen e zjarrit; përgatesa për ftohje; solucione kimike dhe përgatesa 

pastrimi për sistemet e ftohjes; elektrolite dhe ujë për bateri; fluide hidraulike; ngjitës kimik 

për karburant, lëndë djegëse, lubrifikues dhe vajra industriale; substanca kimike për 

pastrimin e gazrave dalëse në proceset kimike; substancat kimike për reduktimin e emetimit 

të ndotësve në gazrat dalëse nga makinat me djegie të brendshme; deterxhentë për përdorim 

në prodhim dhe industri; urea (komponim organik) për përdorim industrial; agjentë për 

lirim kimik; substanca kimike, materiale kimike dhe përgatesa kimike dhe elemente 

natyrore; kripëra industriale; rrëshira të papërpunuara dhe sintetike; stuko, mbushës dhe 

xhelatina për përdorim në industri; komponime për ngjitjen e gomave; çimento për 

ndreqjen e artikujve të dëmtuar.    

4   Vajra dhe yndyra industriale; vaj motorik; vaj për ingranazhe; lubrifikues; përgatesa për 

largimin e pluhurit; përgatesa për absorbimin e pluhurit, larja e pluhurit dhe lidhja e 

pluhurit; shtojca jo kimike për karburantë, lëndë djegëse, lubrifikues dhe vajra industrial; 

karburantë (përfshirë lëngje distiluese motorike) dhe karburante për ndriçim; yndyra, dyllë 

dhe fluide industriale; agjentë lirues në formë të vajrave dhe yndyrave; shtojca lidhur me 

mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.    

6   Hekurishte dhe pajisje metalike; mallra metalike, në veçanti materiale ndërtimore, tanke, 

silo, kontejnerë, artikuj transportues, artikuj për deponim, artikuj për paketim, rezervoarë, 

kova për mbeturina, arka sigurie, gypa, zorrë, kabllo (jo elektrike), tela (jo elektrik), 

zingjirë (përveç stolive të çmuara), unaza (përveç stolive të çmuara), ndërtesa, ndërtesa 

lëvizëse, gardhe, materiale përforcuese, dryna, çelësa, unaza për çelësa, doreza, shula dere, 

kapak, rulo, unaza mbyllëse, karfica mbyllëse, karfica metalike, mbërthyese, trarë, shina, 

mure, panele, rripa, rripa për mbajtjen e ngarkesave, paleta, dado, vidha, kunja, disqe, 

spesor, mbërthyes, pjesë për fiksim, shtupa, qafore të rregullueshme, mengene gypash, 

mengene zorrësh, shirita, tapa, kapakë, gremc (pjesë të vogla të pajisjeve metalike), gozhda, 

karfica (gjëra të vogla nga pajisjet metalike), perçina, trina, targa regjistrimi, baraka, rripa 

mbrojtës, ekrane mbrojtëse dhe mure mbrojtëse; struktura metalike; kanxha metalike dhe 

konektorë për gypa, zorra dhe kabllo; rrjeta teli dhe garza; materiale të papërpunuara dhe 

gjysmë të përpunuara nga metali (që nuk adaptohen për përdorim specifik); pllaka dhe 

pjata, në veçanti pllaka dhe pjata për mbrojtjen e makinave dhe pjesëve të veturave; shufra 

për saldim; shenja metalike dhe panele sinjalizuese (të pandriçueshme dhe jo mekanike); 
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cilindra metalik për gaz të kompresuar ose lëngje (të zbrazta); vetura dhe makina modele 

(ornamente) nga metali i rëndomtë; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, 

të përfshirë në këtë klasë.   

7   Pajisje mekanike për ndërtim, punimin e tokës, thërmim, përzierje, përpunim, minim 

dhe bujqësi; pompa, kompresorë, gjeneratorë dhe ventilatorë; robotë; pajisje për lëvizje dhe 

trajtim; pajisje për ngritje; makina për trajtimin e materialeve dhe për prodhim; motorë, 

instrumente për transmetimin e energjisë dhe pjesë gjenerike të makinave; kushineta të 

makinës dhe komponentë për transmetimin e energjisë (përveç për vetura tokësore); filtra 

(pjesë të makinave ose motorëve); mbështjellëse filtrash (pjesë të makinave ose motorëve); 

makina për hedhje; makina për fshirje, pastrim, larje dhe shpëlarje; makina ndërtimore; 

mjete për ndërtim mekanik, pneumatik, hidraulik dhe elektrik (përveç atyre manuale); 

makinat e lojërave të fatit; makinat për minim; makinat për përpunim; makinat për reciklim, 

në veçanti makinat për riciklimin e sipërfaqeve të rrugëve; makinat për demolim; makinat 

bujqësore; pajisjet bujqësore (përveç atyre manuale); makinat për ndërtimin e rrugëve; 

makinat për ndërtimin e kanaleve; makinat për shpuarjen e tuneleve; makinat për punimin e 

tokës; makinat për stabilizimin e dheut; makinat për bluarje, në veçanti makinat për 

bluarjen e rrugës; makinat për përbarimin e rrugëve; makinat për bërjen, zbatimin dhe 

largimin e sipërfaqeve të rrugës; përziersit dhe shtruesit (makinat për lidhjen, zgjidhjen, 

përpunimin dhe transmetimin e sipërfaqes së tokës); makinat për ngrohje, në veçanti për 

riplastifikimin e sipërfaqeve të rrugës; makinat për punimin e rrugëve; makinat për 

riparimin e rrugëve; makinat për përpunimin e sipërfaqeve të rrugëve; makinat për 

demolimin e rrugëve; makinat për përmbarimin e asfaltit (makina); makinat për shtruarjen e 

asfaltit; makinat për shtrimin e blloqeve; makinat për përmbarimin dhe mirëmbajtjen e 

sipërfaqeve rrugore; makinat për strukturimin e sipërfaqeve rrugore; makinat për ndërtimin 

e betonit;  makina për ndërtimin e trotuarve (makina); ushqyes (makina); makina ushqyese; 

njësi ushqyese për makinat dhe instalimet industriale; makina për mihjen e sipërfaqes 

(makina me mihje të hapur); makina për mihje nëntokësore; rrafshues (makina); ndarës 

(makina); makina për zmerilim; makina për gropim; makina për kompresim; pajisje për 

kompresim; kompresues; rulo (makina ndërtimore); tokmak (makina); vibratorë (makina); 

makina për qeljen e tokës; makina për ndërtimin e gropave të mbeturinave; makina për 

shpërndarje; makina për spërkatje; makina për prerje; makina për klasifikim (përveç atyre 

për para); makina dhe instalime për thërmim; komunitor për materialet e ngurta; thërmues; 

makina për punimin e gurit dhe xehes; makina dhe instalime për shoshitje; sita (elektrike); 

makina rulo (makina); ushqyes reciprok (makina); makina për përierje dhe instalime për 

përzierje, në veçanti makina dhe instalime për përzierjen e betonit dhe asfaltit; makina për 

ndarje; ngacmues; makina për hedhje automatike; makina për filtrim; makina për ngarkim; 

makina për transportim; makina për thyerjen, ndarjen, klasifikimin, larjen, tharjen, 

ngacmimin, hedhjen, filtrimin, ngarkimin dhe transportimin e asfaltit, bitumenit, betonit, 

gurit, materialeve të papërpunuara, materialeve të vlefshme ose mbeturinave; instalimet 

përpunuese për thyerjen, thërmimin, sitjen, ndarjen, klasifikimin, larjen, tharjen, përzierjen, 

ngacmimin,largimin, pastrimin, transportimin dhe ngarkimin e asfaltit, bitumenit, 

materialeve të papërpunuara ose materialeve të çmuara; vinca; krika ngritës (makina); 

makina për prodhimin dhe punimin e polimerëve, bitumenit, betonit dhe asfaltit; instalime 

për largimin e pluhurit për qëllime të pastrimit; ngacmues për qarkullimin e mediumeve të 

lëngshme; konvejer; instalime transmetuese; rripa konvejeri; zingjir konvejeri; konvejer 

kovë; ngarkues hopper (makina); çikrik; platforma ngritëse; cikrika ngritës; transformues të 
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presionit; intensifikues të presionit (makina); pjesë të makinave siç janë mjetet, mbajtës të 

mjeteve, perdah, dalta, mbajtës daltash, lopata, çekana, mjete për bluarje, mjete për prerje, 

mjete për kompresim, mjete për thyerje, mjete për thërmim, koka spërkatëse, pajisje 

spërkatëse, daulle, goma rrotulluese, mbështjellje të daulleve, ndarës magnetik, shasia, 

zingjirë që janë pjesë të shasisë, shasi nën vagon, ngrohës për sipërfaqe të rrugëve, rulo, 

shirita, rripa, rrotull rripash, pajisje për tension, kanxha, transmision, boshte, çivia, 

komponentë për transmetimin e energjisë, kulla ashensori, dorashka, ftohës, rampa për 

ngarkim, daulle osciluese dhe vibruese, makina vibruese dhe osciluese, motor reaktiv, 

ndarës, kapak, valvula, valvula rrëshqitëse, rregullator, krema për diell, vibratorë, rulo, rulo 

për shina, rulo me shtytje, mbulesa, zingjirë, zingjirë kruese, ingranazh, cilindra, pistona, 

shufra pistoni, kushineta, bosht transmetimi, zingjirë, maje të turjelës, shpërndarës 

pneumatik, lubrifikues, sisteme alarmimi, pjesë të trupit të veturës, timona, pasqyra, 

rezervoar, parakolp, ulluk, shufër shtupe, blloka rrëshqitës, goma, dhëmbëzor për 

transmision, dhëmbëzor për fluturim, kllapa të kushinetave, spango, pllaka hidraulike, 

pllaka vibratorë (pllaka për kompresimin e vibracionit), amortizator, brusha, krues, shufra 

për thyerje dhe thërmim, gryka për thyerje dhe thërmim, kona për theyrje dhe thërmim, 

hinka, rotorë, kapakë për valvula, sita, skarë, sisteme për frenim, frena, veshje për frena, 

mbrojtëse frenash dhe këpucë frenash; mjete manuale (përveç atyre që operohen); mjete për 

makina; mjete për prodhimin e energjisë; mjete mekanike; mjete automatike; mjete 

hidraulike (përveç atyre manuale); mjete pneumatike (përveç atyre manuale); pajisje 

mekanike për ngritjen dhe uljen e makinave dhe pjesëve të makinave; gypa që janë pjesë të 

makinave; mekanizmat për kontroll mekanik, hidraulik dhe pneumatik; mbështjellëse për 

pjesët e makinave, në veçanti për daulle dhe për gomat e rulove; tarpaulin i adaptuar për 

përdorim me makina; mbështjellje të adaptuara për përdrorim me makina; kandele; startues; 

presa për montim; krik (makina); krik elektrik, pneumatik dhe hidraulik; makina për 

saldim; aparate elektrike për saldim; aparate për saldim që operohen me gas; çekan 

pneumatik; filtra për motorë; kllapa kushinete për makina; rrota për makina; rripa për 

motorë; pulexha për rripë; zingjirë dhe bosht transmisioni (përveç për vetura tokësore); 

gypa për nxjerrjen e gazrave; zhurmëmbytës; radiatorë dhe kapak për radiotorë të 

motorëve; hinka mekanike për lirim; rampa metalike për ngarkim (makina); ashensor; pjesë 

dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.   

8   Mjete dhe pajisje dore (që operohen me dorë), në veçanti për trajtimin e materialeve dhe 

për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; mjete për ngritje; pompa manuale për lubrifikues dhe 

vajra dhe yndyra industriale; pajisje manuale për lirimin e lubrifikantëve dhe vajrave dhe 

yndyrave industriale; daulle për tundjen dhe shpështjellimin e spangove dhe litarëve; 

mengene; krik manual; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë 

klasë. 

9   Aparate dhe instrumente shkencore, për survejim, fotografike, kinematografike, optike, 

për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), kontrollim, rregullim, shpëtim të 

jetës dhe mësim; aparate njësi, dhe sisteme kontrolluese elektronike; aparate dhe 

instrumente për përcimin, fikjen, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose 

kontrollimin e rrymës; aparate dhe instrumente për fotografim, incizim, transmetim, pranim 

ose riprodhim të zërit, fotografive ose të dhënave; pajisje për komunikim; bartës të të 

dhënave për bartjen e fotografive, zërit dhe të dhënave; makina kalkuluese; pajisje për 

përpunimin e të dhënave; kompjuterë; softurë dhe harduarë kompjuterik; pjesët periferike të 

kompjuterit; aparat për fikjen e zjarrit; të dhëna të incizuara; teknologji informative dhe 
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pajisje audiovisuale; magnete, magnetizues dhe demagnetizues; aparate, instrumente dhe 

kabllo për elektricitet; pajisje optike, zmadhues dhe korrigjues; pajisje për siguri, sigurim, 

mbrojtje dhe sinjalizim; pajisje për navigim, udhëheqje, pozicionim, gjurmim, identifikim 

dhe për krijimin e hartave; instrumente për navigim; instrumente, pajisje dhe kontrollues 

për matje, zbulim dhe monitorim; instrumente, pajisje dhe aparate për matje, dhe për ta 

treguar ngurtësinë, shkallën e kompresimit, kapacitetin për bartjen e ngarkesës dhe 

temperatura e tokës, në veçanti sipërfaqes së rrugës dhe dheut; rregullatorët e temperaturës; 

pajisjet dhe aparatet elektrike dhe elektronike, si dhe pajisjet e përbëra nga mallrat e tilla, 

për qëllime të telematikës, telekomunikacionit dhe përpunimit të të dhënave; aparate, 

instrumente, softuerë dhe harduerë për identifikim, monitorimin, operimin, kontrollimin 

nga larg dhe testimin teknik të produkteve nga inxhinjeria mekanike dhe elektrike, 

produkteve për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, 

veetura, aparate dhe makina; pajisje për testim dhe kontrollim të cilësisë; instrumente për 

testim elektrik; aparate elektrike dhe elektronike për vlerësimin e operimit dhe gabimeve të 

produkteve nga inxhinjeria mekanike dhe elektrike, produkte për inxhinjeri strukturore, 

inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, vetura, aparate dhe makina; kërkime 

shkencore dhe aparate laboratorike; njësi filtruese për përdorim laboratorik; aparate për 

analizim dhe diagnostikim (që nuk janë për qëllime mjekësore); simulatorë; pajisje për 

dozim; pajisje lazerike, me rreze infra të kuqe dhe me ultrazë (që nuk janë për qëllime 

mjekësore); lazerë (që nuk janë për qëllime mjekësore); ndërprerës; kuti kontrolluese 

elektrike, kabinet për ndërprerës dhe pllaka kontrolluese; panele kontrolluese elektrike; 

xhojstik; senzorë; detektorë; dioda për emetimin e dritës; bori për sinjalizim; sirena; shenja 

ndriçuese; refelektorë optik; pasqyra optike; aparate për radio transmetim dhe pranim; 

antena; antena ajrore si aparate për komunikim; transmetues; pranues optik dhe elektrik; 

aparate sinjalizuese dhe panele sinjalizuese nga metali (ndriçuese ose mekanike); pllaka 

treguese; instrumente, pajisje dhe parate për nivelizim; ndarës elektrostatik; aparate për 

kontrollim nga distanca; pajisje elektrike dhe elektronik për ngritjen dhe uljen e makinave 

ose pjesëve të makinave; treguesit e nivelit të vajit; komponentët për qarqe elektrike; kabllo 

dhe tela (elektrike); komponentë për lidhje elektrike; rele elektrik; siguresa; terminale 

(elektrike); qarqe elektrike dhe pllaka me qarqe; pajisje audio dhe radio pranues; zmadhues; 

barazues grafik; bateri; mbushës baterish; zmadhues elektrik; veshje mbrojtëse dhe 

siguruese për mbrojtje kundër aksidentit ose lëndimit; këpucë mbrojtëse; helmetë mbrojtës; 

syze, në veçanti syze mbrojtëse për mbrojtjen e syve dhe syze dielli; filmat e ekspozuar për 

qëllim arsimore; filmat kinematografik për qëllime arsimore; kartelat e koduara; pjesët dhe 

pajisjet për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.   

11   Instalimet për përpunim industrial; instalimet për përpunim kimik; aparatet dhe 

instalimet për ndriçim, ngrohje, avull, zierje, ftohje, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë; 

karburantet dhe instalimet për përçimin e gazrave të liruar; instalimet dhe pajisjet sanitare; 

instalimet për furnizim me ujë; djegësit, ngrohësit e ujit dhe ngrohësit; elementet për 

ngrohje elektrike; radiatorët (ngrohja); shufrat për ngrohje; ndriçimi; reflektorët ndriçues; 

luminatorë; dritat e gjata; poçat ndriçuese; ndriçuesit e dorës; filtrate për përdorim 

industrial; filtrate e ajrit; filtrate e gazit; filtrate e ujit; instalimet industrial për filtrimin e 

lëngjeve dhe gazrave; instalimet për gazrat, lëngjet dhe masat e ngurta të grumbulluara; 

aparatet dhe instalimet për largimin e substancave të ndotura nga gazrat, lëngjet dhe masat 

e ngurta; aksesorët rregullues dhe sigurues për instalimet e ujit dhe gazit; aparatet dhe 

instalimet për ventilim dhe kondicionim të ajrit; aparatet dhe instalimet për pastrimin e ajirt, 
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gazit dhe ujit; ndezësit; ngrohësit për vajra dhe yndyra; sobat; instalimet dhe aparatet për 

ngrohjen dhe zierjen e asfaltit dhe bitumenit; kazanat për shkrirje të asfaltit dhe bitumenit; 

instalimet e polimerizimit; instalimet për largimin e pluhurit për qëllime të ventilimit; 

shkëmbyesit e nxehtësisë; spërkatësit për ujitje; pipëzat për ujitje përmes spërkatjes; pjesët 

dhe pajisjet për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshirë në këtë klasë.   

12   Vetura dhe konvejerë; traktorë; makina për përzierjen e betonit; rezervoar; rimorkio për 

rezervoarë; vetura për transportim; traktor në formë të kamionëve; rimorkio për bartjen e 

ngarkesave; shasi për vetura; vagona; timona; rrota; goma; goma pneumatike; goma me 

kauçuk të ngurtë; fellne të rrotave; gypa të brendshëm për goma; mbështjellëse riparuese 

për goma dhe goma të brendshe për goma; zingjirë për veturat motorike; shina për vetura; 

shina të pandërprera; pajisje për vrapim me shina të pandërprera ose me shina të kauçukut 

për veturat me shina; jastëkat e shinave për shinat e pandërprerë; mekanizmat për 

transmetimin e energjisë, përfshirë makinat dhe motorat, për veturat tokësore; komponenet 

për transmetimin e energjisë për veturat tokësore; zingjirët dhe boshtet transmetuese për 

veturat tokësore; pjesë të shasisë për vetura; radiator për vetura; shasi; sisteme për frenim, 

frena, mbrojtës frenash, këpucë frenash dhe mbështjellëse frenash për vetura; krues për 

goma; fshesa xhami; tarpaulin të adaptuar për përdorim me vetura dhe rimorkio të veturave; 

mbështjellëse të adaptuara për përdorim me vetura dhe rimorkio të veturave; sisteme të 

alarmimit për vetura; pasqyra për vetura; pompa për biçikleta; pompa ajri për goma; pjesë 

dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, dhe imitimet e tyre; gurë dhe perla të çmueshme. 

Dhe imitimet e tyre; veturat dhe makinat model (ornament) të bëra nga metali i çmueshëm; 

stoli ari; instrumente horologjike dhe kronometrike; stoli ari dhe kuti orësh; unaza për 

çelsa; statuja, figura, ornamente, monedha dhe dhurata të bëra ose të mbështjellura me 

metale ose gurë të çmueshëm ose gjysmë të çmueshëm, ose imitimet e tyre; punime arti nga 

metali i çmueshëm; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në 

këtë klasë.   

16   Letër; karton; material për printer; mallra nga letra; pajisje për zyre; pajisje për shkrim 

dhe vulosje; lapsa; stilolapsa të ndryshëm; lapsa; materiale për vizatim; kuti për pajisjet për 

zyre dhe materialet për vizatim; pikturat; fotografitë; kartolinat; kartolinat me piktura; 

kartolinat për urime; dekalkomaniat; karta (përveç për lojra); print grafik; diagrame; plane; 

harta nga letra ose plastika elastike; gazeta; revista; libra; broshura; katalog; libra referues; 

doracak; fletore; kalendar; albume; shënues libri; vula; etiketa (jo nga tekstili); dekorim dhe 

materiale arti dhe media; zarfa për pajisjet e zyrës; brushat e piktorëve; rekuizita të zyrës 

(përveç mobiljeve); material udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); punime arti dhe 

figura nga letra dhe kartoni, dhe modele arkitekturale; slitë nga letra ose kartoni; materiale 

filtrimi nga letra; çanta dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje nga letra, kartoni 

ose plastika; produkte nga letra për një përdorim; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.   

17   Mbyllës, plumbues dhe mbushës; material për izolim, hedhje dhe pengim; gypa elastik, 

zorrë elastike dhe pjesë të tyre, përfshirë valvulat; gypat dhe zorrët jo metalike (që nuk janë 

për qëllime ndërtimi); kanxha dhe konektor jo metalik për gypa, zorrë dhe kabllo; produkte 

gjysmë te përpnuara nga plastika; plastika në formë të fletave, pëlhurave, blloqeve, 

shufrave dhe gypave; materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara (që nuk 

adaptohen për ndonjë përdorim specifik), të përfshirë në këtë klasë, siç janë poliesteri, 

fibrat minerale, pëlhurat nga plastika elastike (përveç për paketim), plastikat gjysmë të 
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përpunuara, fibra plastik (që nuk përdoret në tekstil), plastikat e recikluara, elastomerët, 

materialet sintetike dhe kompozite, siç janë fibrat e karbonit, celulozë acetati, fibrat e qelqit 

dhe leshi i qelqit, celuloza, fibrat e impregnuar me rrëshira sintetike; produktet e 

përpunuara ose gjysmë të përpunuara (të adaptuara për përdorim specifik), të përfshirë në 

këtë klasë, siç janë kallëpi nga ebaniti, kallëpi nga kauçuku për përdorim në prodhimin e 

skajeve të rrugës, kauçuku gjysmë i përpunuar në formë të kallpëeve, plastikat kallëp 

gjysmë të përpunuara me injektim, materiale për amortizim, materiale për paketim, zbutës 

të vibracionit, statujat dhe punimet e artit siç janë figurat nga kauçuk dhe pëlhurat 

dekorative nga plastika e që janë produkte gjysmë të përpunuara, pëlhura për dritare (të 

lyera), mbështjellëse kauçuku për komponentët elektrike, mbështjellëse kauçuku për 

ndërprerës, pëlhura maskuese nga plastike (përveç për paketim), mbështjellëse daullesh nga 

kauçuku (produkte gjysmë të përpunuara), unaza mbyllëse, çivia cilindrike, armatura, 

konektorë, hapës (përveç mbërthyesve për gypa), membrana mbyllëse dhe materiale 

sintetike filtruese gjysmë të përpunuara, shirita ngjitës, fasha dhe pëlhura, veshje, materiale 

për riparimin e gomave, shirita për ngjitje, artikuj mbrojtës nga kauçuku, pëlhura mbrojtëse 

nga asbesti, shirit kauçuku, unaza kauçuku, mbajtëse kauçuku, mbështetëse kauçuku dhe 

mbyllës plastike; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në 

këtë klasë.   

18   Valixhe, çanta, dhe bartës tjerë; çanta shpine; ombrella dhe parasol; shufra për ecje; 

takëme kuajsh; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë 

klasë.   

20   Rezervoar (jo nga metali ose guri), në veçanti për ruajtjen e gazrave, lëngjeve dhe 

materialeve të ngurta; vetura dhe makina model (ornamente) nga plastika, gjipsi ose druri; 

rezervoar, dhe mbyllës të tyre; kontejner (jo nga metali); shkallë dhe shkallë lëvizëse (jo 

nga metali); ekrane, tezga dhe shenja; mallra jo metalike siç janë dryri, çelësat, unazat e 

çelësave, mbajtëse plastike, shula dere, valvula, mbërthyes, pjesë për vidhosje, kapëse, 

kanxha  dhe konektor, rafte, shina, çivia, zingjirë, gremca, fiksues, mbërthyes gypash, 

mbërthyes zorrës, kapëse plastike për kabllo, kallëp, varëse për stringla, targa regjistrimi, 

mbrojtës, mbështetës, mbështetës duarsh, materiale forcuese, unaza, shufra, boshte plastike, 

unaza hapëse, unaza mbyllëse, dado, vidha, kunja, bulona, gozhda, tapa, spango, adapterë, 

stap, shtiza, jastëk për thithje, etiketa, tërheqës tensioni, pjesë të tentave, mbajtës për 

peshqirë dhe tabaka nga letra; statuja, figura dhe punime arti dhe ornamente dhe dekorime, 

të përfshirë në këtë klasë; mobilje; arka druri dhe paleta (jo nga metali); pjesë dhe pajisje 

për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë; varëse rrobash.   

21   Qelqe, porcelan dhe enë dheu, që nuk përfshihen në klasat tjera; instrumentet për 

pastrim dhe artikuj për pastrim; fshesa; kova; shtamba, hinka, lesh çeliku; brusha (jo për 

pikturim); artikuj për kopsht, siç janë pajisjet për spërkatje, pipëza për pajisjet spërkatëse, 

kavanoz për ujitje, spërkatës uji, spërkatës për kopsht dhe pipëza për zorrë; vetura dhe 

makina modele (ornamente) nga guri, qelqi dhe porcelani; statuja, figura, pllaka, dhe 

punime arti, të përfshirë në këtë klasë; qelqe të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara (që 

nuk adaptohen për përdorim specifik); enë kuzhine dhe amvisërie; hapës shishesh; krehës 

dhe sfungjerë; takëm për tavolinë, takëm për zierje, dhe kontejnerë; pajisje kozmetike dhe 

për toalet si dhe artikuj për banjo; lugë për këpucë; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.   

25   Veshje; mbathje; veshje për kokë; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.  
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28   Vetura dhe makina model (të klasifikuar); vetura dhe makina model (lodra); lodra, 

lojëra, dhe xhingla; artikuj dhe pajisje sporti; dekorime festive dhe bredha artificial për 

krishtlindje; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshirë në këtë 

klasë.  

34   Artikuj të duhanpirësve, në veçanti shkrepsa; take tuke; qibrita; pjesë dhe pajisje për të 

gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.   

35   Menaxhim i biznesit; administrim biznesi; reklamim; shpërndarje e reklamave; 

qiradhënie e hapësirave reklamuese; shërbime të marketingut dhe promovimit të shitjes; 

këshilldhënie e administrimit të biznesit; këshilldhënie afariste dhe organizative; shërbime 

për informata afariste; demonstrime të produkteve dhe shërbime për prezantimin e 

produktit, gjithashtu përmes internetit; realizimi dhe organizimi i panaireve për qëllime 

komerciale dhe reklamuese; shërbime për informatat mbi tregti komerciale dhe 

konsumatorë, siç janë shërbimet e ankandit, organizimi i kontakteve afariste, shërbime për 

blerje kolektive, vlerësimet lidhur me cështjet komerciale, aranzhimi i konkurrencës, 

shërbime për agjenci afariste, shërbime të importit dhe eksportit, shërbime për negociata 

dhe ndërmjetësim, shërbime të porosisë, shërbime për krahasimin e çmimeve, shërbime të 

përvetësimit për palë të treta, shërbime të prenotimit; shërbime të analizës, kërkimeve dhe 

informatave; përpunimi i të dhënave (funksionet e zyrës); grumbullimi elektronik i të 

dhënave; përpilimi dhe sistematizimi i të dhënave dhe informatave në databazat 

elektronike; menaxhemi i cilësisë, siç janë optimizimi i procesit përmes planifikimit 

organizativ; përpilimi i statistikave; analiza e kostos-përfitimit; analiza e kostos dhe 

çmimit; studimet afariste lidhur me shfrytëzimin e kapaciteteve; menaxhimi i projekteve 

afariste; menaxhimi i projekteve organizative dhe menaxhimi organizativ i veturave dhe 

flotave, dhe këshilldhënie përgatëse organizative dhe afariste; operimi me informata, 

ankesa dhe urgjenca gjithashtu online, siç janë grumbullimi dhe përcjellja e kërkesave të 

konsumatorëve ose ankesave të konsumatorëve përmes telefonit ose mjeteve elektronike; 

shërbimet për agjencitë e importit-eksporit; oraret organizative për kohën e operimit dhe 

lokacionin e produkteve të inxhinjerisë mekanike dhe elektrike, produktet për inxhinjeri 

strukturore, inxhinjeri civile dhe mihje, instalime industriale, vetura, aparate dhe machines; 

shërbime për rilokim afarist; kërkime për sponzorizim; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu përmes internetit, në lidhje me mediumet filtruese, ngjitës për përdorim 

industrial, përbërje për fikjen e zjarrit, përgatesa për ftohje, elektrolite dhe ujë për bateri, 

fluide hidraulike, shtojca kimike për karburante, lëndë djegëse, lubrifikues dhe vajra 

industrial, detergjentë për përdorim në prodhim dhe industri, urea (komponim organik), 

substanca kimike, materiale kimike përgatesa kimike, elemente natyrore, kripëra 

industriale, rrëshira të papërpunuara dhe sintetike, pelte për përdorim në industri, mbushëse 

për përdorim në industri, xhel për përdorim në industri, gomave nënshkrimin komponimet, 

çimentos për riparim artikuj të dëmtuara, vajra industriale dhe yndyrnave, vaj motori, 

përgatitjet e naftës, lubrifikantë, pluhur hequr veshje, përgatitjet për pluhur thithjen, pluhur 

dhe pluhur të detyrueshme, aditivëve jo-kimike për lëndë djegëse, djegëse, lubrifikantë dhe 

vajra industriale, lëndë djegëse (duke përfshirë edhe lëngjet motorike), lëndë djegëse e 

ndriçimit, yndyrave industriale, dyll dhe lëngje, agjentë lirues në formën e vajrave dhe 

yndyrave, hekurishte, e vogël Materialet artikuj të pajisjeve metalike, mallrat metalike, 

kapanoneve, struktura metalike, lidhëse dhe lidhëse për tuba, tuba, zorrë dhe kabllove, 

rrjeta teli dhe fasha, të papërpunuara dhe gjysmë-përpunuara prej metali (jo të përshtatura 

për përdorim të veçantë), fletë dhe pllaka, fletë dhe pllaka për mbrojtjen e makinës dhe 
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automjeteve pjesë, shufra saldim, shenja metalike dhe panelet sinjalizim (jo-shkëlqyes dhe 

jo-mekanike), cilindra metalike për gaz të kompresuar apo lëngjeve (bosh), automjete të 

modelit dhe makina (stolitë) të bërë nga metalike të zakonshme, pajisjet mekanike për 

ndërtim, punimin e tokës, shkatërrimtar, përzierjen, përpunimin, minierave dhe bujqësisë, 

pompa, kompresorë, gjeneratorë, ventilatorë, robotë, duke lëvizur dhe trajtimin e pajisjeve, 

heqjen dhe pajisjet, makina për trajtimin e materialeve dhe për prodhimin, motorët , makina 

për transferimin e energjisë, pjesë gjenerike makinë, bashkim makinë dhe të transmetimit të 

energjisë përbërësit (përveç për automjetet tokësor), filtra dhe filtra mbështjellës (pjesë të 

makinave apo motorëve), makina Farmaceutike, gjithëpërfshirës, pastrim, larje dhe makina 

shpëlarje, makina e ndërtimit, mekanike, pneumatike dhe zbaton ndërtimit elektrike (përveç 

atyre manuale), makina fituese, makina të minierave, makina të përpunimit, riciklimit 

makina, makina për riciklimin e sipërfaqeve rrugore, makina rrënim, makina bujqësore, 

zbaton bujqësore (përveç atyre manuale), makinat e ndërtimit të rrugëve, makinat e 

ndërtimit kanali, tuneli i mërzitshëm makina, makina të punës tokës, makina stabilizimin e 

tokës, makina bluarje, makina bluarje rrugë, rrugë parëve, makina për bërjen, zbatimin dhe 

heqjen e sipërfaqeve rrugore, përziersit dhe shtruesit (makina për lidhjen, ndarjen, 

përpunimin dhe ritransmetimi i sipërfaqeve rrugore), makina për ngrohje, makina ngrohjes 

për riplastifikimin e sipërfaqeve të rrugëve, makina pune rrugë, makina për riparimin e 

rrugëve , makina për përpunimin e sipërfaqeve rrugore, makina për prishjen e rrugëve, 

parëve asfalt, asfalt hapur makina, makina bllok shtruese, makina për të përfunduar dhe 

mirëmbajtjen e sipërfaqeve rrugore, makina për sipërfaqet strukturimin e rrugëve, makina 

betoni ndërtimit, trotuareve, daljet, makina të ushqyerit , njësi të ushqyerit për Makinat dhe 

instalimet industriale, minator sipërfaqe (makinat e minierave të hapura hedhur), nivelues 

(makina), ndarësit (makina), makina për zmaltim, gërmimi makina, ngjeshja makina, 

ngjeshja zbaton, kompresor, rulo (makinat e ndërtimit), tokmakë (makina), vibratorë 

(makina), makina të dheut, makina për ndërtimin e deponisë së mbeturinave, përhapjen 

makina, makina për spërkatje, , makina për prerja, makina për sortim (përveç për para), 

Makina për demolim dhe instalimet, komutatorë për materiale të ngurta, shtypës, guri dhe 

ore pune makina, makina kërkuese dhe instalime, sitave (elektrike), ekranet rul (makina), 

yshqyes reciprok (makina), makina përzierjen dhe instalimet, përzierje betoni dhe asfalti, 

Makinat dhe instalimet, makina për thyerje, ndarje, klasifikim, larje, ngacmim, duke dhënë, 

filtrim, ngarkimin dhe transportimin, instalimet përpunimit për të thyer, shkatërrimtar, duke 

kërkuar, që ndan, klasifikon, përzierje, ngacmim, duke dhënë, pastrimin, transportin dhe 

ngarkimin e asfaltit, bitum, materialeve të papërpunuara apo materiale të vlefshme, vinça, 

krika heqës (makina), makina për bërjen e që punojnë në polimere, bitum, beton dhe asfalt, 

instalimet pluhurit hequr për qëllime të pastrimit, agjitatorëve për qarkullimin media të 

lëngshme, shiritat, instalimet përcjellë, shirita transportues, zinxhirët transportues, shiritat 

kovë , ngarkues plesht (makina), pjesë të makinave siç janë mjetet, mbajtës të mjeteve, 

perdah, dalta, mbajtës daltash, lopata, çekana, mjete për bluarje, mjete për prerje, mjete për 

kompresim, mjete për thyerje, mjete për thërmim, koka spërkatëse, pajisje spërkatëse, 

daulle, goma rrotulluese, mbështjellje të daulleve, ndarës magnetik, shasia, zingjirë që janë 

pjesë të shasisë, shasi nën vagon, ngrohës për sipërfaqe të rrugëve, rulo, shirita, rripa, 

rrotull rripash, pajisje për tension, kanxha, transmision, boshte, çivia, komponentë për 

transmetimin e energjisë, kulla ashensori, dorashka, ftohës, rampa për ngarkim, daulle 

osciluese dhe vibruese, makina vibruese dhe osciluese, motor reaktiv, ndarës, kapak, 

valvula, valvula rrëshqitëse, rregullator, krema për diell, vibratorë, rulo, rulo për shina, rulo 
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me shtytje, mbulesa, zingjirë, zingjirë kruese, ingranazh, cilindra, pistona, shufra pistoni, 

kushineta, bosht transmetimi, zingjirë, maje të turjelës, shpërndarës pneumatik, lubrifikues, 

sisteme alarmimi, pjesë të trupit të veturës, timona, pasqyra, rezervoar, parakolp, ulluk, 

shufër shtupe, blloka rrëshqitës, goma, dhëmbëzor për transmision, dhëmbëzor për 

fluturim, kllapa të kushinetave, spango, pllaka hidraulike, pllaka vibratorë (pllaka për 

kompresimin e vibracionit), amortizator, brusha, krues, shufra për thyerje dhe thërmim, 

gryka për thyerje dhe thërmim, kona për theyrje dhe thërmim, hinka, rotorë, valvula clack, 

sita, skarë, sisteme për frenim, frena, veshje për frena, mbrojtëse frenash dhe këpucë 

frenash; mjete manuale (përveça atyre që operohen); mjete për makina; mjete për 

prodhimin e energjisë; mjete mekanike; mjete automatike; mjete hidraulike (përveç atyre 

manuale); mjete pneumatike (përveç atyre manuale); pajisje mekanike për ngritjen dhe 

uljen e makinave dhe pjesëve të makinave; gypa që janë pjesë të makinave; mekanizmat për 

kontroll mekanik, hidraulik dhe pneumatik; mbështjellëse për pjesët e makinave, në veçanti 

për daulle dhe për gomat e rulove; tarpaulin i adaptuar për përdorim me makina; 

mbështjellje të adaptuara për përdrorim me makina; kandele; startues; presa për montim; 

krik (makina); krik elektrik, pneumatik dhe hidraulik; makina për saldim; aparate elektrike 

për saldim; aparate për saldim që operohen me gas; çekan pneumatik; filtra për motorë; 

kllapa kushinete për makina; rrota për makina; rripa për motorë; pulexha për rripë; zingjirë 

dhe bosht transmisioni (përveç për vetura tokësore); gypa për nxjerrjen e gazrave; 

zhurmëmbytës; radiatorë dhe kapak për radiotorë të motorëve; hinka mekanike për lirim; 

rampa metalike për ngarkim (makina); ashensor, pompa manuale për lubrifikues dhe vajra 

dhe yndyra industriale; pajisje manuale për lirimin e lubrifikantëve dhe vajrave dhe 

yndyrave industriale; daulle për tundjen dhe shpështjellimin e spangove dhe litarëve; 

mengene; krik manual, Aparate dhe instrumente shkencore, për rilevim, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), kontrollim, 

rregullim, shpëtim të jetës dhe mësim; aparate njësi, dhe sisteme kontrolluese elektronike; 

aparate dhe instrumente për përçimin, fikjen, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose 

kontrollimin e rrymës; aparate dhe instrumente për fotografim, incizim, transmetim, pranim 

ose riprodhim të zërit, fotografive ose të dhënave; pajisje për komunikim; bartës të të 

dhënave për bartjen e fotografive, zërit dhe të dhënave; makina kalkuluese; pajisje për 

përpunimin e të dhënave; kompjuterë; softurë dhe harduarë kompjuterik; pjesët periferike të 

kompjuterit; aparat për fikjen e zjarrit; të dhëna të incizuara; teknologji informative dhe 

pajisje audiovisuale; magnete, magnetizues dhe demagnetizues; aparate, instrumente dhe 

kabllo për elektricitet; pajisje optike, zmadhues dhe korrigjues; pajisje për siguri, sigurim, 

mbrojtje dhe sinjalizim; pajisje për navigim, udhëheqje, pozicionim, gjurmim, identifikim 

dhe për krijimin e hartave; instrumente për navigim; instrumente, pajisje dhe kontrollues 

për matje, zbulim dhe monitorim; instrumente, pajisje dhe aparate për matje, dhe për ta 

treguar ngurtësinë, shkallën e kompresimit, kapacitetin për bartjen e ngarkesës dhe 

temperatura e tokës, në veçanti sipërfaqes së rrugës dhe dheut; rregullatorët e temperaturës; 

pajisjet dhe aparatet elektrike dhe elektronike, si dhe pajisjet e përbëra nga mallrat e tilla, 

për qëllime të telematikës, telekomunikacionit dhe përpunimit të të dhënave; aparate, 

instrumente, softuerë dhe harduerë për identifikim, monitorimin, operimin, kontrollimin 

nga larg dhe testimin teknik të produkteve nga inxhinjeria mekanike dhe elektrike, 

produkteve për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, 

vetura, aparate dhe makina; pajisje për testim dhe kontrollim të cilësisë; instrumente për 

testim elektrik; aparate elektrike dhe elektronike për vlerësimin e operimit dhe gabimeve të 
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produkteve nga inxhinjeria mekanike dhe elektrike, produkte për inxhinjeri strukturore, 

inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, vetura, aparate dhe makina; kërkime 

shkencore dhe aparate laboratorike; njësi filtruese për përdorim laboratorik; aparate për 

analizim dhe diagnostikim (që nuk janë për qëllime mjekësore); simulatorë; pajisje për 

dozim; pajisje lazerike, me rreze infra të kuqe dhe me ultrazë (që nuk janë për qëllime 

mjekësore); lazerë (që nuk janë për qëllime mjekësore); ndërprerës; kuti kontrolluese 

elektrike, kabinet për ndërprerës dhe pllaka kontrolluese; panele kontrolluese elektrike; leva 

drejtuese; senzorë; detektorë; dioda për emetimin e dritës; bori për sinjalizim; sirena; shenja 

ndriçuese; refelektorë optik; pasqyra optike; aparate për radio transmetim dhe pranim; 

antena; antena ajrore si aparate për komunikim; transmetues; pranues optik dhe elektrik; 

aparate sinjalizuese dhe panele sinjalizuese nga metali (ndriçuese ose mekanike); pllaka 

treguese; instrumente, pajisje dhe parate për nivelizim; ndarës elektrostatik; aparate për 

kontrollim nga distanca; pajisje elektrike dhe elektronik për ngritjen dhe uljen e makinave 

ose pjesëve të makinave; treguesit e nivelit të vajit; komponentët për qarqe elektrike; kabllo 

dhe tela (elektrike); komponentë për lidhje elektrike; rele elektrik; siguresa; terminale 

(elektrike); qarqe elektrike dhe pllaka me qarqe; pajisje audio dhe radio pranues; zmadhues; 

barazues grafik; bateri; mbushës baterish; zmadhues elektrik; veshje mbrojtëse dhe 

siguruese për mbrojtje kundër aksidentit ose lëndimit; këpucë mbrojtëse; helmetë mbrojtës; 

syze, në veçanti syze mbrojtëse për mbrojtjen e syve dhe syze dielli; filmat e ekspozuar për 

qëllim arsimore; filmat kinematografik për qëllime arsimore; kartelat e koduara, Instalimet 

për përpunim industrial; instalimet për përpunim kimik; aparatet dhe instalimet për ndricim, 

ngrohje, avull, zierje, ftohje, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë; karburantet dhe 

instalimet për përcimin e gazrave të liruar; instalimet dhe pajisjet sanitare; instalimet për 

furnizim me ujë; djegësit, ngrohësit e ujit dhe ngrohësit; elementet për ngrohje elektrike; 

radiatorët (ngrohja); shufrat për ngrohje; ndricimi; reflektorët ndriçues; luminairet; dritat e 

gjata; poçat ndriçuese; ndriçuesit e dorës; filtrate për përdorim industrial; filtrate e ajrit; 

filtrate e gazit; filtrate e ujit; instalimet industrial për filtrimin e lëngjeve dhe gazrave; 

instalimet për gazrat, lëngjet dhe masat e ngurta të grumbulluara; aparatet dhe instalimet 

për largimin e substancave të ndotura nga gazrat, lëngjet dhe masat e ngurta; aksesorët 

rregullues dhe sigurues për instalimet e ujit dhe gazit; aparatet dhe instalimet për ventilim 

dhe kondicionim të ajrit; aparatet dhe instalimet për pastrimin e ajirt, gazit dhe ujit; 

ndezësit; ngrohësit për vajra dhe yndyra; sobat; instalimet dhe aparatet për ngrohjen dhe 

zierjen e asfaltit dhe bitumenit; kazanat për shkrirje të asfaltit dhe bitumenit; instalimet e 

polimerizimit; instalimet për largimin e pluhurit për qëllime të ventilimit; shkëmbyesit e 

nxehtësisë; spërkatësit për ujitje; pipëzat për ujitje përmes spërkatjes, automjete, konvejerë, 

rimorkio për automjete në tokë, shasi për vetura; vagona; timona; rrota; goma; goma 

pneumatike; goma me kauçuk të ngurtë; fellne të rrotave; gypa të brendshëm për goma; 

mbështjellëse riparuese për goma dhe goma të brendshe për goma; zingjirë për veturat 

motorike; shina për vetura; shina të pandërprera; pajisje për vrapim me shina të pandërprera 

ose me shina të kauçukut për veturat me shina; jastëkat e shinave për shinat e pandërprerë; 

mekanizmat për transmetimin e energjisë, përfshirë makinat dhe motorat, për veturat 

tokësore; komponenet për transmetimin e energjisë për veturat tokësore; zingjirët dhe 

boshtet transmetuese për veturat tokësore; pjesë të shasisë për vetura; radiator për vetura; 

shasi; sisteme për frenim, frena, mbrojtës frenash, këpucë frenash dhe mbështjellëse frenash 

për vetura; krues për goma; fshesa xhami; tarpaulin të adaptuar për përdorim me vetura dhe 

rimorkio të veturave; mbështjellëse të adaptuara për përdorim me vetura dhe rimorkio të 
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veturave; sisteme të alarmimit për vetura; pasqyra për vetura; pompa për bicikleta; pompa 

ajri për goma, Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, dhe imitimet e tyre; gurë dhe perla të 

çmueshme. Dhe imitimet e tyre; veturat dhe makinat model (ornament) të bëra nga metali i 

çmueshëm; stoli ari; instrumente horologjike dhe kronometrike; stoli ari dhe kuti orësh; 

unaza për çelsa; statuja, figura, ornamente, monedha dhe dhurata të bëra ose të 

mbështjellura me metale ose gurë të çmueshëm ose gjysmë të çmueshëm, ose imitimet e 

tyre; punime arti nga metali i çmueshëm, Letër; karton; material për printer; mallra nga 

letra; pajisje për zyre; pajisje për shkrim dhe vulosje; lapsa; stilolapsa të ndryshëm; lapsa; 

materiale për vizatim; kuti për pajisjet për zyre dhe materialet për vizatim; pikturat; 

fotografitë; kartolinat; kartolinat me piktura; kartolinat për urime; dekalkomaniat; karta 

(përveç për lojra); print grafik; diagrame; plane; harta nga letra ose plastika elastike; gazeta; 

revista; libra; broshura; katalog; libra referues; doracak; fletore; kalendar; albume; shënues 

libri; vula; etiketa (jo nga tekstili); dekorim dhe materiale arti dhe media; zarfa për pajisjet 

e zyrës; brushat e piktorëve; rekuizita të zyrës (përveç mobiljeve); material udhëzues dhe 

mësimor (përveç aparateve); punime arti dhe figura nga letra dhe kartoni, dhe modele 

arkitekturale; slitë nga letra ose kartoni; materiale filtrimi nga letra; çanta dhe artikuj për 

paketim, mbështjellje dhe ruajtje nga letra, kartoni ose plastika, Mbyllës, plumbues dhe 

mbushës; material për izolim, hedhje dhe pengim; gypa elastik, zorrë elastike dhe pjesë të 

tyre, përfshirë valvulat; gypat dhe zorrët jo metalike (që nuk janë për qëllime ndërtimi); 

kanxha dhe konektor jo metalik për gypa, zorrë dhe kabllo; produkte gjysmë te përpnuara 

nga plastika; plastika në formë të fletave, pëlhurave, blloqeve, shufrave dhe gypave; 

materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara (që nuk adaptohen për ndonjë 

përdorim specifik), të përfshirë në këtë klasë, siç janë poliesteri, fibrat minerale, pëlhurat 

nga plastika elastike (përveç për paketim), plastikat gjysmë të përpunuara, fibra plastik (që 

nuk përdoret në tekstil), plastikat e recikluara, elastomerët, materialet sintetike dhe 

kompozite, siç janë fibrat e karbonit, celulozë acetati, fibrat e qelqit dhe leshi i qelqit, 

celuloza, fibrat e impregnuar me rrëshira sintetike; produktet e përpunuara ose gjysmë të 

përpunuara (të adaptuara për përdorim specifik), të përfshirë në këtë klasë, siç janë kallëpi 

nga ebaniti, kallëpi nga kauçuku për përdorim në prodhimin e skajeve të rrugës, kauçuku 

gjysmë i përpunuar në formë të kallpëeve, plastikat kallëp gjysmë të përpunuara me 

injektim, materiale për amortizim, materiale për paketim, zbutës të vibracionit, statujat dhe 

punimet e artit siç janë figurat nga kauçuk dhe pëlhurat dekorative nga plastika e që janë 

produkte gjysmë të përpunuara, pëlhura për dritare (të lyera), mbështjellëse kauçuku për 

komponentët elektrike, mbështjellëse kauçuku për ndërprerës, pëlhura maskuese nga 

plastike (përveç për paketim), mbështjellëse daullesh nga kauçuku (produkte gjysmë të 

përpunuara), unaza mbyllëse, çivia cilindrike, armatura, konektorë, hapës (përveç 

mbërthyesve për gypa), membrana mbyllëse dhe materiale sintetike filtruese gjysmë të 

përpunuara, shirita ngjitës, fasha dhe pëlhura, veshje, materiale për riparimin e gomave, 

shirita për ngjitje, artikuj mbrojtës nga kauçuku, pëlhura mbrojtëse nga asbesti, shirit 

kauçuku, unaza kauçuku, mbajtëse kauçuku, mbështetëse kauçuku dhe mbyllës plastike, 

valixhe, çanta, dhe bartës tjerë; çanta shpine; ombrella dhe parasol; shufra për ecje; takëme 

kuajsh, Rezervoar (jo nga metali ose guri), në veçanti për ruajtjen e gazrave, lëngjeve dhe 

materialeve të ngurta; vetura dhe makina model (ornamente) nga plastika, gjipsi ose druri; 

rezervoar, dhe mbyllës të tyre; kontejner (jo nga metali); shkallë dhe shkallë lëvizëse (jo 

nga metali); ekrane, tezga dhe shenja; mallra jo metalike siç janë dryri, çelësat, unazat e 

çelësave, mbajtëse plastike, shula dere, valvula, mbërthyes, pjesë për vidhosje, kapëse, 
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kanxha  dhe konektor, rafte, shina, çivia, zingjirë, gremca, fiksues, mbërthyes gypash, 

mbërthyes zorrës, kapëse plastike për kabllo, kallëp, varëse për stringla, targa regjistrimi, 

mbrojtës, mbështetës, mbështetës duarsh, materiale forcuese, unaza, shufra, boshte plastike, 

unaza hapëse, unaza mbyllëse, dado, vidha, kunja, bulona, gozhda, tapa, spango, adapterë, 

stap, shtiza, jastëk për thithje, etiketa, tërheqës tensioni, pjesë të tentave, mbajtës për 

peshqirë dhe tabaka nga letra; statuja, figura dhe punime arti dhe ornamente dhe dekorime, 

të përfshirë në këtë klasë; mobilje; arka druri dhe paleta (jo nga metali) Qelqe, porcelan dhe 

enë dheu, që nuk përfshihen në klasat tjera; instrumentet për pastrim dhe artikuj për 

pastrim; fshesa; kova; shtamba, hinka, lesh çeliku; brusha (jo për pikturim); artikuj për 

kopsht, siç janë pajisjet për spërkatje, pipëza për pajisjet spërkatëse, kavanoz për ujitje, 

spërkatës uji, spërkatës për kopsht dhe pipëza për zorrë; vetura dhe makina modele 

(ornamente) nga guri, qelqi dhe porcelani; statuja, figura, pllaka, dhe punime arti, të 

përfshirë në këtë klasë; qelqe të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara (që nuk adaptohen 

për përdorim specifik); enë kuzhine dhe amvisërie; hapës shishesh; krehës dhe sfungjerë; 

takëm për tavolinë, takëm për zierje, dhe kontejnerë; pajisje kozmetike dhe për toalet si dhe 

artikuj për banjo; lugë për këpucë, varës teshash, Veshje; mbathje; veshje për kokë, Vetura 

dhe makina model (të klasifikuar); vetura dhe makina model (lodra); lodra, lojëra, dhe 

xhingla; artikuj dhe pajisje sporti; dekorime festive dhe bredha artificial për krishtlindje, 

Artikuj të duhan pirësve, në veçanti shkrepsa; take tuke; qibrita, si dhe pjesë dhe pajisje për 

mallrat e lartpërmendura; qiraja, qiradhënia dhe qiramarrja e mallrave të ndërlidhura me 

ofrimin e të gjitha shërbimeve të lartpërmednrua, të përfshirë në këtë klasë; këshilldhënie 

dhe shërbime informative lidhur me të gjitha shërbimet e lartpërmendura, të përfshirë në 

këtë klasë.   

36   Shërbimet e sigurimit, shërbimet e patundshmërisë; ndërmjetësimi në lënien e pengut; 

shërbime financiare, monetare dhe bankare; ngritja e fondeve dhe sponsorizimi; shërbimet e 

menaxhimit financiar dhe shërbimet e menaxhimit të pronës së paluajtshme; shërbimet e 

financimit; këshilldhënia financiare, vlerësimet; analizat financiare; financimi dhe 

shërbimet e financimit; aranzhimi i financimit dhe ngritjes së fondeve; shërbimet e 

qiradhënies dhe blerjes; këshilldhënia lidhur me financimin, ngritjen e fondeve, qiradhënien 

dhe blerjes; shërbimet e fletëobligacioneve, dhe garancisë; qiraja, qiradhënia dhe qiramarrja 

e mallrave që kanë të bëjnë me ofrimin e të gjitha shërbimeve të lartpërmendura, të 

përfshirë në këtë klasë; shërbimet e këshilldhënies dhe informatave lidhur me të gjitha 

shërbimet elartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.   

37   Ndërtim; Mbikëqyrje e ndërtimi; konsulencë e ndërtimit; qira, qiramarrje dhe 

qiradhënie e makinave të ndërtimit; ndërtim dhe demolim; Shërbimet e minierave; 

shërbime për lëvizjen e tokës; ndërtimi i rrugëve; ndërtimi i kanalit; ndërtimi i gropave të 

mbeturinave; inxhinieri strukturore dhe civile; shërbime të thërmimit në lidhje me 

materialet e ngurta (të përfshirë në këtë klasë); shërbimet e instalimit, pastrimit, ripartimit 

dhe mirëmbajtjes në lidhje me harduerët kompjuterik, produktet e inxhinjerisë mekanike 

dhe elektrike, produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalime 

industriale, vetura, aparate dhe makina dhe pjesë të tyre; instalim, pastrim, riparim dhe 

mirëmbajtje në lidhje me strukturat, në veçanti ndërtesat, kanalet dhe rrugët; instalimi, 

pastrimit, riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave metalike; mbrojtja nga ndryshku; 

përdorimi i mbështjelljeve të sipërfaqes, në veçanti mbështjelljeve mbrojtëse; riparimi i 

kabineteve; qiraja, qiramarrja dhe qiradhënia e mallrave që kanë të bëjnë me ofrimin e të 

gjitha shërbimeve të lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.   
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38   Shërbimet e telekomunikimit; shërbimet e komunikimit për shkëmbinimin e të dhënave 

në formë elektronike; komunikimi përmes transmetimit digjital, radios, kompjuterit, 

internetit, satelitit, telematikëve dhe kabllove; shërbimet telematike (të përfshirë në këtë 

klasë); dhënia e qasjes në databazat elektronike dhe rrjeteve elektronike të komunikimit; 

dhënia me qira e qasjes me kufizim kohor në databazat elektronike dhe rrjeteve elektronike 

të komunikimit; qiraja, qiradhënia dhe qiramarrja e mallrave që kanë të bëjnë me ofrimin e 

të gjitha shërbimeve të lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë; shërbimet e 

këshilldhënies dhe informative të lidhura me shërbimet e lartpërmendura, të përfshirë në 

këtë klasë; dhënia me qira e qasjes me kufizim kohor për të mundësuar përdorimin e 

softuerit online që nuk mund të shkarkohet.   

41   Arsimimi; udhëzimi; organizimi, aranzhimi dhe realizimi i kurseve, punishteve dhe 

seminarëve; trajnimi, në veçanti në lidhje me sigurinë në punë dhe operimin, përdorimin, 

riparimin dhe mirëmbajtjen e veturave, aparateve dhe makinave, dhe pjesëve të tyre; 

shërbimet e një objekti trajtnues për marrjen e patent shoferit; ofrimi i shërbimeve të 

arsimimit përmes klubeve; argëtimi; organizimi dhe realizimi i lotarive, garave dhe 

kontesteve; ofrimi i shërbimeve të klubeve të fansave; dhënia e shërbimeve të argtësimit në 

klube; aktivitetet sportive dhe kulturore; publikimi dhe raportimi; prodhimi i filmave për 

qëllime arsimore; qiraja, qiradhënia dhe qiramarria e mallrave që ndërlidhen me ofrimin e 

të gjitha shërbimeve të lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë; shërbimet e 

këshilldhënies dhe informative të lidhura me shërbimet e lartpërmendura, të përfshirë në 

këtë klasë.   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe të kërkimit; analiza industriale dhe 

shërbimet e kërkimit; planifikim teknik dhe këshilldhënie; planifikimi teknik i projektit; 

planifikimi i ndërtiit; shërbimet e TI-së, që dotë thotë zhvillimi, programimi, instalimi, 

realizimit, azhurnimi, mirëmbajtja dhe riparimi i softuerëve kompjuterik, zhvillimi i 

harduerit kompjuterik, shërbimet hosting, sofuteri si shërbim [SaaS], dhënia me qira e 

softuerit, harduerit kompjuterik dhe objekteve përcjellëse, këshilldhënia në TI, shërbimet 

këshilldhënëse dhe informative, sigurimi për TI, shërbimet e mbrojtjes dhe restaurimit, 

shërbimet e dublikimit dhe shndërrimit të të dhënave, shërbimet për kodimin e të dhënave, 

analiza dhe diagnostikimi kompjuterik, kërkimi dhe zhvillimi dhe realizimi i kompjuterëve 

dhe sistemeve kompjuterike, shërbimet kompjuteri për menaxhim të projekteve, selektimi i 

të dhënave, shërbimet kompjuterike, shërbimet teknologjike lidhur me kompjuterët, 

shërbimet e rrjeteve kompjuterike, azhurnimi i kartelave të memories në sistemet 

kompjuterike, shërbimet për migrimin e të dhënave, ofrimi i të dhënave mbi pozicionin dhe 

sinjalet korrigjuese satelitore, azhurnimi i uebfaqeve për palët e treta dhe monitorimi i 

sistemeve kompjuterike përmes qasjes nga distanca; testimi, vërtetimi dhe kontrolli i 

cilësisë; këshilldhënia teknike në lidhje me produktet e inxhinjerisë mekanike dhe elektrike, 

produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeria civile dhe minimi, instalimet industriale, 

veturat, aparatet dhe makinat, dhe pjesët e tyre; këshilldhënia në lidhje me operimin e 

veturave, aparateve dhe makinave, dhe pjesët e tyre; këshilldhënia teknike në lidhje me 

ndërtimin; këshilldhënia teknike në lidhje me përpunimin, thërmimin dhe përzierjen e 

gazrave, lëngjeve ose materialeve të ngurta (të përfshirë në këtë klasë); shërbimet e 

dizajnimit; shërbimet e inxhinjeringut; kërkimet në fushën e inxhinjerisë mekanike, 

inxhinjerisë elektrike dhe ndërtimit; kërkimi gjeologjik dhe prospektet; kërkimi dhe 

zhvillimi i produkteve; zhvillimi i proceseve industriale; zhvillimi i produkteve të reja dhe 

teknologjive për palët e treta; zhvillimi i produkteve të inxhinjerisë mekanike dhe elektrike, 
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produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, 

vetura, aparate dhe makina, dhe pjesë të tyre; planifikimi dhe dizajnimi ndërtimor; testimi i 

sigurisë dhe testimi teknik (gjithashtu përmes qasjes nga distanca) i harduerit kompjuterik, 

softuerit kompjuterik, produkteve të inxhinjerisë mekanike dhe elektrike, produktet për 

inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalimet industriale, veturat, aparatet 

dhe makinat, dhe pjesët e tyre; korrigjimi i problemeve dhe diagnostikimi i gabimeve në 

lidhje me harduerin kompjuterik, softuerin kompjuterik, produktet e inxihinjerisë mekanike 

dhe elektrike, produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim,  instalimet 

industriale, veturat, aparatet dhe makinat, dhe pjesët e tyre; kontrollimi nga distanca, 

monitorimi nga distanca, mirëmbajtja nga distanca dhe gjurmimi elektronik i harduerit 

kompjuterik, softuerit kompjuterik, produktet e inxhinjerisë mekanike dhe elektrike, 

produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalimet industriale, 

veturat, aparatet dhe makinat, dhe pjesët e tyre; shërbimet e matjeve; përgatitja e rivelimeve 

teknike; shërbimet e parashikimit të motit; zhvillimet teknike të modeleve dhe koncepteve 

për tu zbatuar për operimin, prodhimin dhe logjistikën e ndërmarrjeve komerciale; 

planifikimi dhe zhvillimi i projekteve ndërtimore dhe projekteve për përpunimin, 

thërmimin dhe përzierjen e gazrave, lëngjeve dhe materialeve të ngurta; shërbimet 

laboratorike; shërbimet kimike; shërbimet fizike; shërbimet arkitekturore; vizatimi teknik; 

planifikimi urban; planifikimi teknik i ndërtimit; zhvillimi teknik i koncepteve të përdorimit 

për harduer kompjuterik, softuer kompjuterik, produktet e inxhinjerisë mekanike dhe 

elektrike, produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalimet 

industriale, veturat, aparatet dhe makinat, dhe pjesët e tyre; menaxhimi i projtektit teknik; 

shërbimet e testimit teknik; shërbimet teknologjike, që do të thotë gjenerimi dhe analizimi i 

të dhënave në lidhje me proceset e ndërtimit dhe proceset e përpunimit, thërmimit dhe 

përzierjes së gazrave, lëngjeve dhe materialeve të ngurta; vlerësimi teknik i të dhënave 

lidhur me proceset e ndërtimit dhe proceset e përpunimit, thërmimit dhe përzierjes së 

gazrave, lëngjeve dhe materialeve të ngurta; qiraja, qiradhënia dhe qiramarrja e mallrave që 

ndërlidhen me ofrimin e të gjitha shërbimeve të lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë; 

incizimi elektronik i të dhënave; shërbimet e këshilldhënies dhe informative të lidhura me 

shërbimet e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.   

 

 

(111)  19461 

(151)  10/11/2016 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/837 

(732)  Janssen Sciences Ireland UC          

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

County Cork,  IE 

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

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

 
 

(540)  RIVANTA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   
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(111)  19465 

(151)  10/11/2016 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/838 

(732)  C. & J. CLARK INTERNATIONAL 

LIMITED  40 High Street, Street, Somerset, 

BA16 OEQ,  UK 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate për ruajtjen e veshmbathjeve, lëkurës dhe kamoshisë (lëkurë antilop); 

preparate për pastrim dhe lustrim për veshmbathje; kondicioner (zbutës) për përdorim në 

veshmbathje; preparate për përdorim për kujdes të veshmbatjeve; kompozime detergjentësh 

dhe pastash për pastrim të këpucëve; kompozime që ju mundësojnë këpucëve mbrojtje nga 

shiu; krem këpucësh, lustrues, spraj dhe dyll; aplikues që përmbajnë preparate për lustrim 

të veshmbathjeve; sfungjer i impregnuar për pastrim të veshmbathjeve   

18   Ripa; çanta; trasta; çanta udhëtimi; valixhe; çadra dhe çadra dielli; çanta sporti; çanta 

shkolle; çanta plazhi; çanta shopingu; çanta shpine; kuleta; çanta dore; arka çelësash; pjesë 

dhe shtesa për të gjithë mallin e lartëpërmendur   

25   Veshje; veshmbathje; çizme; këpucë; papuçe; mbulesa koke; ripa për veshje; pjesë dhe 

shtesa (përfshi pjesët zëvendësuese dhe paisjet) për të gjithë mallrat e lartëpërmendura,  dhe 

aksesuarët për përdorim me këto, përfshi çorape të brendshme për veshmbathje, majet e 

takeve, mbrojtës të takeve dhe mbështetës të thembrave   

 

 

 

(111)  19623 

(151)  16/11/2016 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/839 

(732)  Tsvetan Stefanov Lukanov          ob.  

Botevgrad,  gr.  Botevgrad,  ul.6ti  septemvri  

No.13.,  Sofia district,  BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 7   Mikser, elektrik; makina elektro-mekanike, për përgatitjen e pijeve; blenderë, 

elektrik për qëllime shtëpijake; makina për prerjen e bukës; kompresorë për frigoriferë; 

ndërtime të brendshme në makinën për larje të enëve; lavatriçe; ndërtime të brendshme në 

lavatriçe; makina tharëse; makina mishi; makinë elektrike, për proceuim të ushqimit; presa 

frutash, elektrike për qëllime shtëpiake; mulli (grinder), elektrik, për qëllime shtëpiake; 

gërshërë, elektrike; makina për qepje; sistemim i mbeturinave (makinë); ndërtime të 

brendshme të sitemuesit të mbeturinave; makina për shpim, elektrike.        

11   Aspiratorë për ventilim kuzhine; ndërtime të brendshme për aspiratorë ventilimi për 

kuzhinë; ndërtime të brendshme të pianurave, gazi dhe elekrike; instalime ventilimi për 
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vetura; makina kafje, elektrike; pajisje për nxehje; radiatorë (ngrohës), elektrik; enë për 

fërgim, elektrike; tosterë; ndërtime të brendshme të stufave të furave; ndërtime të 

brendshme të frigoriverëve për ngrirje; ndërtime të brendshme të furave, elektrike, skarës 

me gaz, elktrike ose, skarës në gaz; skarë; ndërtime të brenshme të skarave, elektrike; enë 

për tiganisje, elektrike; bojler, elektrik dhe me gaz; furnelë me presion (autoklav), elektrike; 

mjete shtëpiake për pjekje, elektrike; gatues, elektrik; përbërje të brendshme të furave me 

mikorvalë; makina dhe aparate për frigoriferë; makina dhe aparate të brendshme për 

firgoriferë; ndërtime të brendshme frigoriferëve-ngirësve; ndërtime të brendshme të 

lavamanëve të kuzhinës; pianura gatimi; tharës flokësh (fen); roster kafeje; roster frutash; 

çezma mikse për gypa uji. 

 

   

 

(111)  19478 

(151)  10/11/2016 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/841 

(591)  Ngjyrë e kuqe, bordo, ngjyrë argjendi 

(732)  TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 

52210 Rovinj, HR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  ronhill MEDITERRANEAN RICH 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan i papërpunuar dhe i përpunuar; artikuj për duhanpirësit; shkrepëse   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyrash. 

 

   

 

 

(111)  19498 

(151)  10/11/2016 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/844 

(591)  Ngjyrë bakri, ngjyrë bezhë, ngjyrë 

kafe   

(732)  TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 

52210 Rovinj, HR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 

(540)   
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( 511 ) 34   Duhan i papërpunuar dhe i përpunuar; artikuj për duhanpirësit; shkrepëse. 

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyrash. 

  

 

 

 

(111)  19501 

(151)  10/11/2016 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/846  

(591)  Ngjyrë hiri, ngjyrë argjendi, e bardhë 

(732)  TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 

52210 Rovinj, HR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan i papërpunuar dhe i përpunuar; artikuj për duhanpirësit; shkrepëse.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyrash.   

 

 

(111)  19504 

(151)  10/11/2016 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/847 

(732)  AD "Imlek"Industrijsko naselje bb, 

11213 Padinska Skela, Beograd, RS 

(540)   
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(740)  Besarta Kllokoqi  Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, shpeze dhe zogj; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te ngrira, te thara dhe te gatuara; xhelatine' marmelate. kompote; veze; 

qumesht dhe produkte qumeshti; vajra dhe yndyrna ushqimore 

30   Kafe, caj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, mjell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

te prodhuara pre drithrave, buke, torte dhe embelsira, kreme embelsire; mjalte, melase, 

maja, pluhur per pjekje; kripe, mustarde; uthull, salsa (per shije); ereza; akullore.   

 

 

(111)  19506 

(151)  11/11/2016 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/848 

(732)  AD "Imlek" Industrijsko naselje bb, 

11213 Padinska Skela, Beograd, RS 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mish, peshk, shpeze dhe zogj; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te ngrira, te thara dhe te gatuara; xhelatine' marmelate. kompote; veze; 

qumesht dhe produkte qumeshti; vajra dhe yndyrna ushqimore. 
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(111)  19509 

(151)  11/11/2016 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/849 

(732)  AD "Imlek"Industrijsko naselje bb, 

11213 Padinska Skela, Beograd, RS 

 (740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumesht dhe produkte qumeshti   

 

 

 

(111)  19512 

(151)  11/11/2016 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/850 

(732)  AD "Imlek"Industrijsko naselje bb, 

11213 Padinska Skela, Beograd, RS 

 (740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumesht dhe produkte qumeshti 

 

   

 

 

(111)  19662 

(151)  17/11/2016 

(181)  11/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/873 

(732)  Fatmir Spahiu Drejtor - "BUKA" 

Sh.P.K. Rruga “Tring Ismaili” p.n. 10.000, 

Prishtinë,  KS 

(540)  BUKA 
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( 511 ) 9   Aparate dhe instrumenta fotografikë, kinematografikë, optikë, sinjalizues, 

kontrollues (mbikqyrës); aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe 

imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi; video dhe DVD e pajisje 

tjera që përmbajnë foto e filma (të animuar poashtu), disqe të regjistruara kompakte për 

video-kaseta që përmbajnë krijime letrare dhe artistike.   

16   Materiale artistësh.   

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

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

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore.   

 

 

(111)  19676 

(151)  23/11/2016 

(181)  15/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/890 

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

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks (ushqime 

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur.   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   
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(111)  19327 

(151)  01/11/2016 

(181)  17/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/903 

(732)  The Procter & Gamble Company          

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  VIAKAL  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparatet zbardhuese dhe substancat tjera për përdorim në lavanderi; preparatet 

për kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave; preparatet për pastrim, lustrim, fërkim 

dhe gërryerje; preparatet për shpërberjen dhe heqjen e masës dhe gëlqerës tjetër që përmban 

depozita për qëllime shtëpiake, sapunet, fshirëset e ngopura me preparate për pastrim, 

lustrim, fërkim dhe gërryerje ose heqjen e masës; preparatet për pastrimin, kujdesin dhe 

zbukurimin e takëmeve dhe enëve; lule të thara dhe erëza; temjan; vajra për parfume dhe 

aroma; ujë aromatikë për përdorim shtëpiak dhe për përdorim në pëlhura; dru aromatikë; 

aromatikët; vajra esenciale; preparatet tymosëse për t'u emituar në ajër, atmosferë ose në 

pëlhura në formën e tymit, avullit ose gazit; preparatet për parfumim ose aromatizim të 

ajrit.    

5   Preparatet dezinfektuese për qëllime shtëpiake, fshirëset e ngopura me preparate 

dezinfektuese për qëllime shtëpiake; deodorant për pëlhura, tapiceri dhe qilima; freskues të 

ajrit; preparatet për pastrimin e ajrit; freskuesit e ajrit të dhomës; deodorante për pëlhura 

dhe ajër; preparatet për neutralizimin e kundërmimeve. 

   

 

 

 

(111)  19328 

(151)  01/11/2016 

(181)  18/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/906 

 (300)  013961065  17/04/2015  OH 

(732)  "agru" Kunststofftechnik Gesellschaft 

m.b.H.Ing.-Pesendorfer-Strasse 314540 Bad 

HallÖsterreich, , AT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  AGRU 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparate për mbylljen e tubacioneve plastike   

17   Plastikë; Plastikë në formë të fletëzave, filmave, bloqeve, shufrave dhe tubave; 

substanca plastike, gjysmë të përpunuara; gypa dhe/ose tuba nga plastika; gypa dhe/ose 

tuba nga plastika për ftohjen e kanaleve për përdorim në industri dhe në ndërtesat publike; 

montues (fittings) gypash nga plastika; lidhës i gypave dhe/apo tubeve nga plastika; 

bashkues i gypave dhe/apo tubave nga plastika; materiale izoluese të gypave nga plastika; 
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lidhës i gypave dhe/apo tubave nga plastika; pjesë lidhëse të gypave dhe/apo tubave nga 

plastika; shtesë të gypave nga plastika; lidhës degësh u gypave nga plastika; mbyllës i 

gypave nga plastika, tuba termoplastikë të dyfishtë termikisht të para-izoluar dhe mbulesa 

për transportimin e ftohësve; komponime për lidhje; përbërje për mbylljen e gypave; 

material paketues për formimin e mbyllësve; fletëza rezistente ndaj ujit dhe/ose filma 

rezistente ndaj ujit nga plastika, të ndryshme nga ato për paketime; Fleta (cipa) dhe shtresa 

të plastikës për mbulesa astari për kontejnerë, gypa, rezervuare dhe tunele dhe për 

mbulimin e sipërfaqeve; astare (mbulesa) për kontejnerë, fleta dhe cipa nga plastika për 

astare të kontejnerëve, në veçanti për rezervuare të ujit të pijshëm; Shtrëngues plastike për 

shtrëngimin e astareve për kontejnerë, shirita ose profile nga plastika për astare shtrënguese 

për kontejnerë, në veçanti për mbulimin e rezervuareve të ujit; sisteme të gypave të dyfishtë 

(gypa dhe pjesë për to); gypa dhe/apo pjesë të formësuara për oxhaqe, në veçanti për 

oxhaqe shkarkuese.   

19   Letër mbuluese; pajisje per shajak te mbulimit te çative   

20   Mbërthyes gypash, lidhës dhe mbajtës, jo nga metali; doreza për mbylljen e gypave nga 

plastika; kapëse nga plastika për gypa dhe/apo tuba; pirg gypash nga plastika; materiale 

mbërthyese për mbërthimin e fletave dhe paneleve për veshjen e kontenierëve, tankeve dhe 

tuneleve dhe për mbulimin e sipërfaqeve, në veqanti material mbërthyes nga plastika të 

cilat kanë një trup elektrik të përqueshëm për mbërthimin e fletave dhe paneleve nga 

plastika përmes induksionit saldues; valvola, paisje; të gjitha mallrat e lartëpërmendura nga 

plastika.  

37   Instalim jo-zhbirues me anë të induksionit saldues të fletave dhe paneleve nga plastika 

në dysheme, mure, tavan apo pjesëve kryqëzuese të tunelit duke përdorur mbërthyes plastik 

që kanë shtesë teli.  

 

   

 

(111)  19329 

(151)  01/11/2016 

(181)  21/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/907   

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited         

Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  ROTHMANS OF LONDON  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Cigare; duhan; produkte duhani; shkrepëse; çakmak; artikuj për duhanpirës   
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(111)  19330 

(151)  01/11/2016 

(181)  21/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/908  

(591)  e zezë, e kuqe dhe oker 

(300)  014064141  15/05/2015  OH 

(732)  ALFASIGMA S.p.A.VIALE SARCA 

223 - 20126 MILANO (MI), IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Kozmetikë, përkatësisht produkte jo medicinale për kujdesin e lëkurës; sapun; 

preparate për higjienë personale; shampo dhe losion për flokë; mjete për pastrimin e 

dhëmbëve   

5   Preparate farmaceutike dhe medicinal dhe substanca; vakcina; preparate sanitare 

preparate për përdorim medicinal; ushqim dietik dhe substanca të adoptuara për përdorim 

medicinal dhe veterinë, ushqim për foshnje; shtesa dietike për përdorim tek njerëzit dhe 

shtazët; leukoplast, materijale për lidhje; materijal për mbushjen e dhëmbëve, dyell për 

dhëmbë; mjete dezinfektuese; implante farmaceutike; bashdyzime farmaceutike; preparate 

kimiko-farmaceutike; medikamente farmaceutike dhe natyrale; preparate farmaceutike, 

preparate farmaceutike përpërdorim veteriner dhe preparate diagnostike dhe produkte për 

përdorimmedicinal; kultura mikroorganizma për përdorim medicinal dhe veterinë; 

preparate enzime për përdorim medicinal; serume fiziologjike për përdorimmedicinal; 

preparat  nutritive për përdorim medicinal për administrimin enteral oseparaenteral; mjete 

kontrasti për përdorim në medicinë 

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinere; instrumente 

medicinale diagnostifikimi për analizë të lëngjeve trupore; paisje medicinale për marrjen e 

mostrave të gjakut; instrumente farmaceutike, gjilpëra dhe pej për përdorim në medicinë 

dhe kirurgji; spreje-sperkates për projekcion për qellime medicinale; kateter dhe  sonda për 

përdorim medicinal dhe kirurgjik; instrumente medicinale,  enë ose pajisje për administrim 

me barëra; inhalator për përdorim medicinal; analizator për përdorim medicinal; aparate  

dhe instrumente  ortopedike; stimuluesit e zemrës; aparate, instrumente dhe pajisje për 

kardiologji; pajisje për produkte oftamologjike. 

  

 

 

 

(111)  19331 

(151)  02/11/2016 

(181)  22/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/915 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e bardhë, e zezë   

(732)  "DAST" sha,  Autostrada Tirane- 

(540)   

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

537 

 

 

Durres, km 30, Durres, , AL 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

 
 

 

( 511 ) 19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, 

katran dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali. 

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre 

 

   

 

(111)  19332 

(151)  02/11/2016 

(181)  22/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/919 

(732)  NOVARTIS AG  4002 Basel, , CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NILAR 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike për përdorim te njerëzit.   

 

 

 

(111)  19333 

(151)  02/11/2016 

(181)  23/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/921 

(732)  Dompé farmaceutici S.p.A.VIA 

S.MARTINO DELLA BATTAGLIA 12  

I-20122 MILAN, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  Dompé  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinere, substanca dhe/ose preparate; preparate 

sanitare për qëllime medicinale; dijagnostika dhe reagense për përdorim medicinal; 

substanca dietike të adoptuara për perdorim medicinal; mjete për dezinfektim.  
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(111)  19334 

(151)  02/11/2016 

(181)  25/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/922 

(591)  hiri dhe e gjelbërt e ndritshme 

(300)  29659  08/05/2015  AD 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc.2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 mr.5 Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Cigare; duhan; produkte duhani; shkrepsa; çakmak; artikuj për duhanpirës.   

 

 

(111)  19335 

(151)  02/11/2016 

(181)  25/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/923 

(591)  Bardhë, ari, kafe  

(300)  UK00003107483  06/05/2015  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Cigare; duhan; produkte duhani; shkrepsa; çibrit; artikuj për duhanpirës.   

 

 

(111)  19336 

(151)  02/11/2016 

(181)  25/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/924 

(732)  NAUTICA APPAREL, INC. 40 

WEST 57th STREET, NEW YORK 

NEW YORK 10019, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 mr.5 Prishtinë 

(540)  NAUTICA 
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( 511 ) 9   Syze për diell; syze; instrumenta optik; korniza të syzeve; zingjir për syze; 

okularë; litar për syze; syze kundër vërbimit; xham zmadhues [optike]; syze dhe maska për 

sy për aktivitete sportive; ballikë dhe rreth errësuese; zingjir për pensne (syze pa bisht); 

xham optik; lente nga afër (close-up); lente korrigjuese [optike]; lente optike; syze [optike]; 

xham për syze; pentne (syze pa bisht); lente kontakti; kuti për lente të kontaktit; mallëra 

optike; korniza të syzeve; kutia dhe mbajtëse për syze dhe maska; kornizë për pensne me 

dioptri; dylbi mbrojtëse; aparate dhe instrumenta optik.   

 

 

(111)  19337 

(151)  02/11/2016 

(181)  25/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/925 

(732)  NAUTICA APPAREL, INC.40 

WEST 57th STREET, NEW YORK 

NEW YORK 10019, US 

 (740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Syze për diell; syze; instrumenta optik; korniza të syzeve; zingjir për syze; 

okularë; litar për syze; syze kundër vërbimit; xham zmadhues [optike]; syze dhe maska për 

sy për aktivitete sportive; ballikë dhe rreth errësuese; zingjir për pensne (syze pa bisht); 

xham optik; lente nga afër (close-up); lente korrigjuese [optike]; lente optike; syze [optike]; 

xham për syze; pentne (syze pa bisht); lente kontakti; kuti për lente të kontaktit; mallëra 

optike; korniza të syzeve; kutia dhe mbajtëse për syze dhe maska; kornizë për pensne me 

dioptri; dylbi mbrojtëse; aparate dhe instrumenta optik.   

 

 

(111)  19342 

(151)  02/11/2016 

(181)  28/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/926 

(300)  302015101713.6  16/04/2015  DE 

(732)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG          

Cari-Metz-Straße 176185  Karlsruhe,  DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

(540)  dm bio 
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( 511 ) 5   Shtesa ushqimore; përgatitje farmaceutike; përgatitje veterinare; përgatitje 

higjenike për qëllime mjeksore; përgatitje dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; 

ushqim për bebe; leukoplast, materiale për fashim; material për mbushje dhëmbësh; 

materiale dentare për marrje mase; disinfektantë; përgatitje për shkatërim të kafshëve të 

dëmshme; vrasës kërpurdhash, herbicide; përgatitje mjeksore për qëllime hollimi; ndihmës 

për qëllime mjeksore; alkol mjeksor; alkol për qëllime farmaceutike; anestezikë; 

antibiotikë; përgatitje kundra parazitëve; antiseptikë; pambuk antiseptik; ndrydhës oreksi 

për qëllime mjeksore; byzylyk për qëllime mjeksore; ilaçe për njerëz; ilaçe për qëllime 

veterinare; ilaçe për qëllime dentare; pambuk aseptik; lapsa kaustik; përgatitje për sy [për 

qëllime farmaceutike]; kripë banje për qëllime mjeksore; përgatitje për banjë për qëllime 

mjeksore; përgatitje terapuetike për banjë; përgatitje bakteriale për përdorim mjeksor ose 

veterinar; përgatitje bakteriologjike për përdorim mjeksor ose veterinar; balsamë për 

qëllime mjeksore; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; pambuk për qëllime 

mjeksore; qetësuesa; përgatitje biologjike për qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për 

qëllime veterinare; pastruesa; lapsa për ndalim gjakderdhje; bonbone me ilaç; përgatitje 

kimiko-farmaceutike; kontraceptivë kimik; përgatitje kimike për diagnostifikmin e 

shtatzanisë; përgatitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për qëllime 

farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime veterinare; peshqir sanitar; deodorantë për 

veshje dhe tekstile; deodorantë, përvec për njerëz ose për kafshë; dizinfektantë për qëllime 

higjene; detergjentë për qëllime mjeksore; substanca dietike të përshtatura për përdorim 

mjeksor; pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; ushqime dietike të përshtatura për 

qëllime mjeksore; ilaçe për qëllime mjeksore; përgatitje albuminoze për qëllime mjeksore; 

enzima për qëllime mjeksore; enzima për qëllime veterinare; përgatitje me enzima për 

qëllime mjeksore; glukozë për qëllime mjeksore; gomë për qëllime mjeksore; rripa për 

peceta sanitare [peshqirë]; lapsa hemostatikë; adezivë për proteza dhëmbësh; leukoplastë 

adezivë; çajra bimor mjeksor; ilaçe për djersitje të këmbës; ilaçe për djersitje; hormone për 

qëllime mjeksore; brekë, thithëse, për mospërmbajtje; materiale që shkaktojnë neveritje për 

insekte; myshk irlandez për qëllime mjeksore; kapsula për ilaçe; çamçakëzë për qëllime 

mjeksore; germicide; kompresa; lapsa për kokëdhimbje; solucione për lente kontakti; tretës 

për largimin e lekuplastëve ngjitës; locione për qëllime farmaceutike; deodorantë, 

përjashtuar për njerëz ose për kafshë; përgatitje deodoruese me ajër; përgatitje pastruese 

ajri; pije qumështi të maltuara për qëllime mjeksore; qumësht bajameje për qëllime 

farmaceutike; pije mjeksore; infuzione medicinale; përgatitje mjeksore për rritje të flokut; 

çaj medicinal; bimë medicinale; ujë deti për banjo mjeksore; yndyrna me qumësht; brekë 

menstruacionesh; tampon menstruacioni; mentol; artikuj për kokëdhimbje; shtesa 

ushqimore minerale; ujra mineral për qëllime mjeksore; kripë uji mineral; përgatitje për 

trajtimin e djegieve; përgatitje për kallo; përgatitje për të ndihmuar daljen e dhëmbëve; 

tamponë sanitar; brekë sanitare; baltë për banjo; baltë mjeksore; përgatitje për mbrojtje nga 

mola; letra për mbrojtje nga mola; solucione shpëlarëse goje për qëllime mjeksore; shtesa 

ushqimore për qëllime mjeksore; vajra mjeksorë; përgatitje kundra parazitëve; paraziticide; 

tablet për qëllime farmaceutike; mendër për qëllime farmaceutike; mbrojtëse për enjtjet në 

gishtin e madh të këmbës; leukoplastë për qëllime mjeksore; përgatitje farmaceutike; 

përgatitje farmaceutike për trajtimin e zbokthit; përgatitje farmaceutike për kujdes të 

lëkurës; përgatitje farmaceutike dhe veterinare; fenol për qëllime farmaceutike; pilula për 

qëllime farmaceutike; përgatitje antikriptogamike; përgatitje të elementëve gjurmëlënës për 
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përdorim tek njeriu; përgatitje sterilizuese; lapsa tymues; përgatitje për tymosje për qëllime 

mjeksore; përgatitje për pastrim të lenteve të kontaktit; kuti mjeksore, të mbartëshme, të 

mbyshura; kripëra me aromë; vaj kastori për qëllime mjeksore; pomadra për qëllime 

farmaceutike; pomade për nxehje për qëllime mjeksore; tableta të lëngshme të kripura; 

kripëra për qëllime mjeksore; kripëra për banjo me ujë mineral; vaska oksigjeni; barna 

gjumi; çajra për dobësim për qëllime mjeksore; shurupra për qëllime farmaceutike; peceta 

higjenike për femra [sanitare]; pomadra për djegie nga dielli; përgatitje për djegie nga dielli 

për qëllime farmaceutike; copa kujdesi për gji; rripa testi për qëllime mjeksore; ujë termal; 

tinktura për qëllime mjeksore; glukozë për qëllime mjeksore; shami letra të nginjura me 

locione farmaceutike; larësa vagine; vazelinë për qëllime mjeksore; kuti të ndihmës së 

shpejtë, të mbushura; mjete fashatimi, mjeksore; bandazhe për fashatim; tretës ushqimi për 

qëllime farmaceutike; përgatitje me vitamina; lapsa për lyth; material për mbushje për 

qëllime mjeksore; pelena për mospërmbajtje; pëlhura të lara të njomura të ngopura me 

përgatitje farmaceutike; krem prej tatari për qëllime farmaceutike; spraj ftohës për qëllime 

mjeksore;   

29   Mish, peshk, shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të ruajtura, të 

thara dhe të ziera; xhelatinë; reçelna, komposto; vezë, qumësht; produkte të qumështit; 

vajra të ngrënshëm; yndyrna të ngrënshme; ushqime dietike, jo për përdorim mjeksor, me 

bazë proteina, yndyrna, me shtim të acideve yndyrore, vitaminave, mineraleve, elemetëve 

që lënë gjurmë, ose vetëm ose në kombinim, derisa përmbahen në klasën 29; ekstrakte 

algash deti për ushqim; algjinate për qëllime gatimi; pure molle; supë; koncentrate supe; 

përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke; gjalp; krem me gjalpë; hurma Arabie; gjizë; të 

verdha vezësh; vezë e pluhurëzuar; albumin për qëllime gatimi; të bardha vezësh; gjalp 

kikiriku; kikirikë, të përgatitur; ushqime të bëra me peshk; koncentrate supe; fruta të prera 

në feta; fruta në copa; xhelra frutash; tul fruit; sallatë frutash; ushqime të shpejta me bazë 

fruta; fruta të gatuara; xhelra për qëllime ushqimi; xhelatinë; perime, të gatuara; perime, të 

thara; perime të ruajtura; perime të konservuara; sallatë deti e thekur; reçel xhenxhefilli; 

kos; kremra kafeje; komposto; qumësht i kondensuar; gliko; gjalp kakaoje; fruta të 

sheqerosura; patate të skuqura; djath; kazeinë për ushqim; kefir [pije me qumësht]; humus 

[pure qiqre të rëndomtë]; gjalp kokosi; yndyrë kokosi; arrë kokosi, e tharë; vaj kokosi; fruta 

të ruajtura; kimçi [pjatë me perime të fermentuara]; pate mëlçie; vaj misri; bajame, të 

përgatitura; margarin; marmalatë; pije me qumësht, predominon qumështi; hirë; arra, të 

përgatitura; fruta, të konservuara; sallatra frutash; vajra të ngrënshëm; ullinj, të konservuar; 

vaj ulliri për ushqim; vaj prej kokre palme për ushqim; vaj palme për ushqim; lëngje prej 

perimesh; pjalmë, përgatitur si ushqim; prevede boronice të kuqe (komposto); protein për 

qëllime ushqimore; djath i bardhë; vaj kolze për ushqim; stafidhe; kajmak [produkte 

baxhoje]; proshutë; krem qumështi I rrahur; vaj susami; tahin [brum farash susami]; sojë, e 

ruajtur, për ushqim; qumësht soje [zëvendësues qumështi]; vaj luledielli për ushqim; fara 

luledielli, të përgatitura; pastërma derri; xhelatin ushqimi; supra; përgatitje për të bërë supë; 

fruta të ngrira; perime të ngrira; tofu; pure domatesh; lëng domateje për gatim; sallamra; 

sallamra në brumë; produkte sallamerie; përgatitje për prodhimin e supës; qepë, të 

konservuara;   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; kafe artificiale; pije me bazë kafe; 

pije me bazë çokollatë; pije me bazë çaj; infuzione bimore, jo mjeksore; miell; përgatitje 

prej drithërave, bukë; brumra; produkte ëmbëltoreje; çokollatë; erëza; akull të ngrënshëm; 

musli; kallëpë musli dhe drithërash; ushqim i lehtë me bazë drithëra; kallëpë me kalori të 
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zvogluara; peksimadhe; ushqim i lehtë me bazë orizin; mjaltë, melasë; puding me qumësht 

për ushqim; ushqime dietike, jo për qëllime mjeksore, me bazë karbohidrate, fibra, me 

shtim të vitaminave, mineraleve, elementëve që lënë gjurmë, ose vetëm ose në kombinim, 

derisa përmbahen në klasën 30; bonbone; sheqerka [bonbone]; çamçakëza, jo për qëllime 

mjeksore; alga deti [kondiment]; glikanco; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë, për 

pije; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë; miell gruri; aromatizuesa, përjashtuar vajrat 

esencialë, për kekra; pluhur për ardhje buke; uthull e lehtë; agjentë për trashje të gjërave 

ushqimore të gatimit; agjentë lidhës për akullore [akuj të ngrënshëm]; pandëspanjë; ushqim 

me fasule; kulaç; bukë pa maja; sanduiç; biskota petit-beurre; hamburger me djath 

[sanduiçe]; çatni [kondtimente]; kus-kus [bollgur]; mish me erëza (erëza); krem karamel; 

ëmbëlsira, që konsistojnë kryesisht në brum; akullore; çaj i ftohtë; ëmbëlsira me kikirik; 

esenca për ushqime, me përjashtim të esencave eterike dhe vajrave esenciale; uthull; fidhe 

[peta]; ushqime të parapërgatitura me përmbajtje mielli; zbutës mishi, për qëllime 

shtëpiake; krem sheqeri (ëmbëlsira); salcë me fruta; qumësht blete për konsum njerëzor, jo 

për qëllime mjekësore; xhelatinë frutash (ëmbëlsira); bollgur misri (për gatim); lëvore elbi; 

miell elbi;  elb i grimcuar; pije me bazë çajin;  peta të skuqura [produkte prej drithi]; 

ushqim i lehtë me bazë drithin; kondimente; karafil [erëz]; glukozë për qëllime gatimi; 

gluten për ushqim; bollgur; bollgur për ushqim njerëzor; tërshërë e grimcuar; tërshërë me 

leskër; miell tërshëre; lëvore tërshëre; hamburger [sanduiçe]; maja në formë pilule, jo për 

përdorim mjekësor; xhenxhefil [erëz]; kos i ngrirë [akull për ëmbëlsira]; kafe artificiale; 

përgatitje bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; aromatizues kafeje; prodhime prej 

kakaoje; pije me bazë kakao; bonbone për ushqime; karamele [ëmbëlsira]; miell patate për 

ushqim; biskota; keçap [salcë]; pasta të vogla; kripë gjelle; ëmbëlsira; biskota të thata; 

kekra; barishte kopshti, të ruajtura [erëza]; pluhur keku; brumë keku; dekoracione të 

ngrënshme për kekra; akull për freskim; shafran për ushqim; liker (për ëmbëlsira); shkop 

me liker (ëmbëlsira); kek me xhenxhefill; misër, i bluar; misër, i pjekur; leskëra misri; 

bollgur i bluar; miell misri;  ushqim prej misri; makarona; makarona (brum); maltozë; malt 

për konsum njerezor; biskota malti; ekstrakte të maltit për ushqim; sheqer malti; bajame të 

ëmbla; marzipan; brum bajame; majonezë; ujë deti për gatim; miell për ushqim; ushqime të 

miellëzuara; melasë për ushqim; pije prej kafeje me qumësht; pije prej kakaoje me 

qumësht; pije prej çokollate me qumësht; produkte me miell të bluar; arrëmyshk; musli; 

ushqime me bazë tërshëre; piper i zi; ushqime të miellëzuara [peta]; bukë e thërrmuar; 

byrek; pâtés en croûte (përzierje e gatuar e mishit të grirë dhe dhjamit të grirë bërë si pastë); 

pilula (të ëmbla); pesto (salcë); ëmbëlsirë petit four; petulla; piper; kek me xhenxhefill; 

nenexhik për ëmbëlsira; karamele me mente; pite; piperna [erëza]; pica; kokoshka; propolis 

[ngjitës bletësh] për konsum njerëzor; pudingje; kokoshka; kulaç; ravioli; kekra me oriz; 

ushqim i lehtë me bazë orizin; mëlmesë [erëza]; akull, natyral ose artificial; kafe e 

papjekur; shafran [erëza]; përgatitje për mpiksjen e kremit të qumështit të rrahur; salcë për 

sallatë; sanduiçë; salca [kondimente]; maja; piper Xhamajkjan; kripë nga fara selinoje; 

bukë të vogla të rrumbullakta; mustard; miell mustarde; brum bathë soje [kondiment]; miell 

soje; salcë soje; sherbete [akull]; garnitura [kondimente] spageti; pluhur për akullore; sodë 

buke [bikarbonat i sodës për qëllime gatimi]; niseshte ushqimi; sushi; ëmbëltues natyral; 

tabbouleh (pjate vegjetariane Leventiane); takou (pjatë tradicionale meksikane); miell 

tapioke për ushqim; fermentuesa për brumëra; brumëra; salcë domateje; torta; tortila; 

glukozë për qëllime gatimi; vanilje [aromatizues]; vanillin [zëvendësues vanilje]; vafera; 

krem tartari për qëllime gatimi; gatime të mbështjellë me peta [sanduiçe]; materiale që 
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lidhin sallamin; erëza; përgatitje aromatike për ushqim; çikore [zëvendësues kafeje]; 

kanellë [erëz]; kek me arra dhe bajame; ëmbëlsira për zbukurim të pemëve të 

Krishtlindjeve; fruta të veshur me çokollatë, të veshur me sheqer ose të sheqerosura;   

31   Farëra; produkte bujqësore, derisa nuk përmbahen në klasa të tjera; produkte kopshti, 

derisa nuk përmbahen në klasa të tjera; produkte pylltarie, derisa nuk përmbahen në klasa të 

tjera; kafshë të gjalla; fruta, të freskëta; perime, të freskëta; fara; bimë natyrale; lule 

natyrale; kafshë për ushqim; maltë; zhardhok luleje; karem për peshkim, të gjallë; ushqim 

për kafshë shtëpie; drithëra për konsum nga kafsha; ushqim për kafshë; gjëra ushqimore për 

kafshë; kashtë [tagji]; kokrra [drithi]; sanë; biskota qensh; gomë e ngrënshme për kafshë; 

tagji për forcim kafshe; kurora prej lulesh natyrale; përgatitje për trashje kafshe; ushqim 

grazhdi për kafshë; lajthi [fruita]; produkte për shtroje për kafshë; torfë për shtroje; lule, të 

thara, për zbukurim; foragjere; kripë për bagëti; ushqim zogjsh; pemë për Krishtlindje; 

rrënjë për ushqim; kallam sheqeri;   

32   Ujra mineral dhe të gazuar; pije jo-alkolike; pije prej frutash; lëngje frutash; shurupra 

për prodhim pije; përgatitje për prodhim pije; ekstrakte jo-alkolike frutash; aperitivë, jo-

alkolik; birra; pluhur për flluskëzimin e pijeve; përgatitje për prodhim uji mineral; 

përgatitje për prodhim pije; shurupra për pije; esenca për prodhim pijesh; pije izotonike; 

limonada; pije prej hire; pije jo-alkolike me lëng fruti; pije jo-alkolike me bazë mjalti; 

musht, jo-alkolik; maja birre; hape për flluskëzimin e pijeve; koktejle, jo-alkolik; pije 

energjike; qumësht kikiriku [pije jo-alkolike]; përgatitje për prodhim uji mineral; përgatitje 

për prodhim uji të gazuar; nektar frutash, jo-alkolik; lëngje perimesh [pije]; ekstrakte për 

mbrëmje vallëzimi për prodhim birre; birrë xhenxhefili; pije izotonike; kvas [pije jo-

alkolike]; shurupra për limonadë; ujë i litinuar; birrë malte; maja birre; qumësht prej 

bajamesh [pije]; shurup portokalli me bajame; musht; përgatitja për prodhim likernash; 

morenxë [pije jo-alkolike]; ujë i gazuar; ujë me sodë; sherbete [pije]; ujë tavoline; lëng 

domateje [pije]; musht rushi, i pafermentuar; ujra [pije]; 

33   Pije alkolike (përjashtuar birrat); ekstrakte frutash, alkolik; pije me qumësht, alkolike; 

esenca alkolike; ekstrakte alkolike; pije alkolike që përmbajnë fruta; pije alkolike, 

përjashtuar birrat; pije alkolike të parapërziera, përjashtuar ato me bazë birre; verëra me pak 

alkol; aperitivë, tretës ushqimi dhe koktejle me bazë alkoli dhe vere; verë molle; pije të 

distiluara; alkol frutash; verëra frutash; verëra spumante; likerna me mente; pije të 

ngjashme me verën spumante; sekt, verë spumante; pije alkolike [pije]; tretës ushqimi 

[likerna dhe pije alkolike]; verë;   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime magazine, 

tregti e ndërmjetme, biznes me porosi me postë, biznes me porosi me katalog, tregti 

nëpërmjet rrjetit kompjuterik dhe tregti me pakicë, gjithashtu me internet dhe me anë të 

transmetimit të blerjeve me televizor, në fushat e: mallrave të dyqaneve me artikuj të 

përzier, artikujve kozmetikë dhe mallrave shtëpiakë, përgatitjeve për bukuri, artikujve të 

tualetit për kujdes personal, karburanteve, mallrave të sektorit shëndetsor, artikujve 

farmaceutike, artikujve veterinarë, përgatitjeve sanitare, artikujve mjeksor, veglave të 

dorës, artikujve për syzabërës, pajisjeve elektrike dhe elektronike për shtëpi, veglave dhe 

artikujve metalikë, materialeve të ndërtimit, artikujve të “Bëje vet” (DIY) dhe artikujve të 

kopshtarisë, mallrave për punë qejfi dhe zejtarie, mallrave elektrike dhe mallrave 

elektronike, mbartësve të zërit dhe të të dhënave, pjesëve kompjuterike, pajijseve fundore 

kompjuterike, produkteve shtëpiake për mikëpritje, instalimeve sanitare, automjeteve dhe 

pajisjeve shtesë për automjete, artikujve të fishekzjarrit, orave dhe artikujve të argjendarisë, 
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instrumentave muzikorë, materialeve të shtypura, artikujve të shkrimit, artikujve të zyrës, 

mallrave prej lëkure dhe takëmeve të kuajve, mallrave të projektimit të brendshëm dhe 

ornamenteve shtëpiake, mobiljeve, sexhadeve, tentave, pëlhurave të gomuara, veshmbathje, 

artikujve për veshje dhe pjesëve shtesë për veshmbathje, këpucëve dhe mallrave të tekstilit, 

lodrave, artikujve sportivë, të ushqimit dhe pijeve, produkteve bujqësore, produkteve të 

kopshtarisë dhe produkteve të pylltarisë, produkteve të duhanit dhe ushqimeve të tjera 

stimuluese; emetim i kartave të shpërblimit [promovim shitje]; prezantim i mallrave; 

prezantim i mallrave në mediat e komunikimit për shitjet me pakicë; prezantim i mallrave 

për qëllime shitje [për të tjerë]; publicitet dhe promovim shitje në lidhje me mallrat dhe 

shërbimet që mund të ofrohen dhe porositen me anë të mjeteve të telekomunikacionit ose 

elektronike; prezantimi i mallrave; prezantimi i mallrave për qëllime shitje [për të tjerët]; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimiet, për shitje me pakicë; shërbime të shitjes 

me pakicë ose shumicë për artikuj farmaceutikë, veterinari, përgatitje higjenike dhe artikuj 

mjeksorë; shërbime të shitjes me pakicë me ushqime; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

tregtisë të jashtme me stenda publiciteti; prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit për 

tregtinë me pakicë.   

 

 

(111)  19343 

(151)  02/11/2016 

(181)  28/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/927 

(591)  E zezë, ngjyrë bordo, ngjyrë e bardhë, 

ngjyrë bezh  

(732)  Akcionersko drustvo za proizvodstvo I 

promet na vino VINARSKA VIZBA-

TIKVES  eksport-import AD Skopje ul.810 

br.2, 1000 Skopje,  MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birrë, ujë mineral, sode dhe pije të tjera joalkoolike, pije dhe lëngje frutash; 

shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).   

35   Demonstrimi i mallrave, përhapja e materialeve publicitare.   

 

 

(111)  19345 

(151)  02/11/2016 

(181)  29/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/929 

(732)  LABORATOIRE HRA PHARMA          

15 rue Béranger, 75003 Paris, FR 

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

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

Prishtinë 

 
 

( 511 ) 5   Produkte kontracepsioni të emergjencës me përmbajtje të acetatit Ulipristal.  

 

   

 

(111)  19348 

(151)  02/11/2016 

(181)  29/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/930 

(732)  Chr. Hansen A/S  Bøge Allé 10-12 

DK-2970 Hørsholm,, DK 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  BB-12  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Kulturat bakteriale për shtesa në ushqim , qumësht dhe produkte të qumështit, 

duke përfshirë produktet e fermentuara të qumështit, përveç për qëllime mjekësore 

veterinare; kulturat e mikroorganizmave të tjera përveç për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; preparatet bakteriale përveç atyre për përdorim mjekësor dhe veterinar.   

5   Kulturat e mikroorganizmave për qëllime mjekësore dhe veterinare; preparatet 

bakteriale për përdorim mjekësor dhe veterinare; kulturat e mikroorganizmave për përdorim 

në shtesa dietetike, shtojca ushqimore, vitamina dhe preparate minerale ; substanca diete të 

përshtatura për përdorim mjekësor; shtesë diete, shtojca ushqimore, vitamina dhe preparatet 

minerale; kultura bakteriale për përdorim  aditivë ushqimor  për qëllime mjekësore; kulturat 

bakteriale për shtesa në qumësht, bulmet dhe produktet e qumështit të fermentuara,  për 

qëllime mjekësore; ushqim për foshnje.   

29   Qumësht dhe produktet e bulmetit duke përfshirë produktet e fermentuara të qumështit; 

aditivëve të ushqimit me bazë të qumështit dhe produkteve të bulmetit duke përfshirë 

produktet e fermentuara të qumështit (jo për qëllime mjekësore); jogurt dhe  preparatet e 

jogurtit. 

 

  

 

 

(111)  19349 

(151)  02/11/2016 

(181)  29/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/932 

(732)  Chr. Hansen A/S Bøge Allé 10-12 

DK-2970 Hørsholm,  DK 

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

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

(540)  LA-5  
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Prishtinë 

 
 

( 511 ) 1   Kulturat bakteriale për shtesa në ushqim , qumësht dhe produkte të qumështit, 

duke përfshirë produktet e fermentuara të qumështit, përveç për qëllime mjekësore 

veterinare; kulturat e mikroorganizmave të tjera përveç për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; preparatet bakteriale përveç atyre për përdorim mjekësor dhe veterinar.   

5   Kulturat e mikroorganizmave për qëllime mjekësore dhe veterinare; preparatet 

bakteriale për përdorim mjekësor dhe veterinare; kulturat e mikroorganizmave për përdorim 

në shtesa dietetike, shtojca ushqimore, vitamina dhe preparate minerale ; substanca diete të 

përshtatura për përdorim mjekësor; shtesë diete, shtojca ushqimore, vitamina dhe preparatet 

minerale; kultura bakteriale për përdorim  aditivë ushqimor  për qëllime mjekësore; kulturat 

bakteriale për shtesa në qumësht, bulmet dhe produktet e qumështit të fermentuara,  për 

qëllime mjekësore; ushqim për foshnje. 

29   Qumësht dhe produktet e bulmetit duke përfshirë produktet e fermentuara të qumështit; 

aditivëve të ushqimit me bazë të qumështit dhe produkteve të bulmetit duke përfshirë 

produktet e fermentuara të qumështit (jo për qëllime mjekësore); jogurt dhe  preparatet e 

jogurtit. 

 

   

 

(111)  19351 

(151)  02/11/2016 

(181)  29/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/933 

(732)  TECNO TELECOM (HK) LIMITED.          

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER, 

WORLD FINANCE CTR HARBOUR 

CITY, 17 CANTON RD TST KLN, , HK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Telefona mobilë; Bateri, elektrike; Mbushësa për bateri elektrike; bokse për 

altorpalantë; Pajisje për përdorim të telefonave pa ndihmën e duarve; Konektorë për linja 

elektrike; Pajisje memorie të kompjuterit; Kufje që mbahen mbi kokë; Ekranë për video; 

Aparate [fotografikë]; Treguesa të sasisë; Induktorë [elektrikë]; Pajisje elektrike të 

instaluara për kontroll në largësi të operacioneve industriale; Panelë sinjalizimi, ndriçues 

ose mekanikë; Feta të holla materiali gjysmëpërçues për ndërtim të qarqeve elektronikë.   

 

 

(111)  19352 

(151)  02/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/934 

(591)  e kuqe e ndritshme, e kuqe e mbyllt, e 

(540)   
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bardhë, e zezë 

(300)  1307752  31/03/2015  BX 

(732)  Bavaria N.V. De Stater 1 

5737 RV LIESHOUT, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Birra; ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; pije energjike. 

 

   

 

(111)  19353 

(151)  02/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/935 

(732)  All Star C.V.One Bowerman Drive, 

Beaverton, Oregon 97005, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  CONVERSE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi; fotografikë; 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim; mekanizma për aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të 

thata, makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash dhe kompjutera; aparatura për 

fikje zjarri; produkte optikë të përshfirë në këtë klasë, duke përfshirë gjyslykë, syze dielli, 

të gjitha syzet për qëllime sportive, zinxhirë syzesh, kuti syzesh, skelet syzesh, lente, 

elementë dhe pajisje shtesë për syze; monokla, syze dielli, pajisje për sy për mbrojtje ose në 

ndihmë të shikimit; skeletë dhe lente për monokla dhe syze dielli; pajisje shtesë për pajisjet 

për sy për mbrotje ose në ndihmë të shikimit, domethënë, rripa, kordonë për në qafë dhe 

rripa për kokë; këllëfë për monokla dhe syze dielli; kuti për lëvizje, mbajtëse dhe kuti për 

mbrojtje për pajisjet për sy për mbrojtje ose në ndihmë të shikimit; të gjitha syzet për 

qëllime sportive, skeletë optikë dhe pajisje shtesë, kuti për pajisjet për sy për mbrotje ose në 

ndihmë të shikimit; këllëfë për telefona celularë dhe pajisje të mbartëshme; kuti për lëvizje, 

mbajtëse dhe kuti për mbrojtje për telefona celularë dhe pajisje kompjuterike të 
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mbartëshme.    

18   Lëkurë dhe imitacione lëkure, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; sëndukë dhe çanta udhëtimi; çadra, 

çadra dielli dhe bastunë;; çanta; bagazhe; portofolë; çanta tualeti; kuleta të vogla; çanta për 

sporte; çanta dore; çanta doku; çanta shpine; kuleta; çanta postieri; çanta sporti [jo të 

formëzuara për të mbajtur pajisje të veçanta të përdorur në sportet që luhen] dhe portofolë 

xhepi; çanta për në sup, çanta të mëdha me dy bishta për mbajtje të një sërë artikujve, dhe 

çanta të gjitha për qëllime sporti.   

35   Shërbime të shitjes me pakisë, publicitet dhe marketing; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; demostrim të mallrave; shpërndarje të materialeve publicitarë 

(fletëpalosje, prospekte, materiale të shtypur, mostra); abonime në gazeta (për të tjerët); 

promovim shitjesh për palët e treta; organizim biznesi dhe menaxhim biznesi; organizim të 

ekspozitave dhe panaiereve tregtare për qëllime komerciale dhe publiciteti; dhenie me qira 

të kohës në mediat e komunikimit; publikim të teksteve publicitare; huazim të hapësirës 

publicitare; shpërndarje të materialit publicitar; lidhje me publikun; menaxhim biznesi dhe 

publicitet të ngjarjeve; marketing të drejtpërdrejtë; konsulencë në fushën e publicitetit dhe 

marketingut; organizim konkursesh për qëllime publiciteti dhe tregtare; informacion tregtar 

dhe këshilla për konsumatorë; sondazhe të opinionit; shërbime të shitjes në hollësi në 

tregjet dhe shërbime të shitjes në hollësi në linjë të monoklove;; syzeve të diellit; pajisjeve 

për sy për mbrojtje ose në ndihmë të shikimit; skeletëve; dhe lenteve për monokla dhe syze 

dielli; pajisje shtesë për pajisjet për sy për mbrojtje ose në ndihmë të shikimit, domethë, 

rripa, kordonë për në qafë dhe rripa për në kokë; kuti për gjyslykë dhe syze dielli; kuti për 

lëvizje, mbajtëse dhe kuti për mbrojtje për pajisjet për sy për mbrojtje ose në ndihmë të 

shikimit, sëndukë dhe çanta udhëtimi, cadra, çanta, portofolë, kuleta të vogla, çanta tualeti, 

çanta për sporte, çanta dore, çanta doku, çanta shpine, çanta postieri, kuleta, çanta për në 

sup, çanta të mëdha me dy bishta për mbajtje të një sërë artikujve, dhe çanta të gjitha për 

qëllime sporti, çanta për palestër, çanta për plazh, çanta për shkollë, veshje; këpucë-

sandale, kapele; këpucë; këpucë sporti; këpucë atlete; këpucë basketbolli; këpucë patinash 

me rrota; këpucë vrapimi; këpucë pa lidhëse; këpucë me thumba; atlete; këpucë për kohë të 

lirë; sandale; këpucë me qafa; lidhësa për këpucë; bluza pa jakë me mëngë të shkurtra; 

këmisha; këmisha nga material i butë dhe i trashë; tuta; brekë; pantallona; pantollona të 

shkrutra; xhaketa; veshje të jashtme rezistente ndaj shiut; pallto; xhupa me kapuçë; pulovra; 

bluza grash; triko; jelekë grash; fanella të thurura me mëngë të gjata; çorape; bluza me jakë 

me mëngë të shkurtra me kopsa te qafa; doreza; shallra; ndërresa; sutiena; kostume noti; 

fustane; funde; shirita koke për thithje djerse; shirita për në kyç; jelekë; xhaketa sporti; 

kravata; kostume sportive si veshje të sipërme; uniforma atletike; breza; kapele; kësula; 

streha kaskete; rripa koke.   
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel osovo” 

L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 

 
 

( 511 ) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi; fotografikë; 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim; mekanizma për aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të 

thata, makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash dhe kompjutera; aparatura për 

fikje zjarri; produkte optikë të përshfirë në këtë klasë, duke përfshirë gjyslykë, syze dielli, 

të gjitha syzet për qëllime sportive, zinxhirë syzesh, kuti syzesh, skelet syzesh, lente, 

elementë dhe pajisje shtesë për syze; monokla, syze dielli, pajisje për sy për mbrojtje ose në 

ndihmë të shikimit; skeletë dhe lente për monokla dhe syze dielli; pajisje shtesë për pajisjet 

për sy për mbrotje ose në ndihmë të shikimit, domethënë, rripa, kordonë për në qafë dhe 

rripa për kokë; këllëfë për monokla dhe syze dielli; kuti për lëvizje, mbajtëse dhe kuti për 

mbrojtje për pajisjet për sy për mbrojtje ose në ndihmë të shikimit; të gjitha syzet për 

qëllime sportive, skeletë optikë dhe pajisje shtesë, kuti për pajisjet për sy për mbrotje ose në 

ndihmë të shikimit; këllëfë për telefona celularë dhe pajisje të mbartëshme; kuti për lëvizje, 

mbajtëse dhe kuti për mbrojtje për telefona celularë dhe pajisje kompjuterike të 

mbartëshme.    

18   Lëkurë dhe imitacione lëkure, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; sëndukë dhe çanta udhëtimi; çadra, 

çadra dielli dhe bastunë;; çanta; bagazhe; portofolë; çanta tualeti; kuleta të vogla; çanta për 

sporte; çanta dore; çanta doku; çanta shpine; kuleta; çanta postieri; çanta sporti [jo të 

formëzuara për të mbajtur pajisje të veçanta të përdorur në sportet që luhen] dhe portofolë 

xhepi; çanta për në sup, çanta të mëdha me dy bishta për mbajtje të një sërë artikujve, dhe 

çanta të gjitha për qëllime sporti.   
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( 511 ) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi; fotografikë; 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim; mekanizma për aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të 

thata, makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash dhe kompjutera; aparatura për 

fikje zjarri; produkte optikë të përshfirë në këtë klasë, duke përfshirë gjyslykë, syze dielli, 

të gjitha syzet për qëllime sportive, zinxhirë syzesh, kuti syzesh, skelet syzesh, lente, 

elementë dhe pajisje shtesë për syze; monokla, syze dielli, pajisje për sy për mbrojtje ose në 

ndihmë të shikimit; skeletë dhe lente për monokla dhe syze dielli; pajisje shtesë për pajisjet 

për sy për mbrotje ose në ndihmë të shikimit, domethënë, rripa, kordonë për në qafë dhe 

rripa për kokë; këllëfë për monokla dhe syze dielli; kuti për lëvizje, mbajtëse dhe kuti për 

mbrojtje për pajisjet për sy për mbrojtje ose në ndihmë të shikimit; të gjitha syzet për 

qëllime sportive, skeletë optikë dhe pajisje shtesë, kuti për pajisjet për sy për mbrotje ose në 

ndihmë të shikimit; këllëfë për telefona celularë dhe pajisje të mbartëshme; kuti për lëvizje, 

mbajtëse dhe kuti për mbrojtje për telefona celularë dhe pajisje kompjuterike të 

mbartëshme.    

18   Lëkurë dhe imitacione lëkure, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; sëndukë dhe çanta udhëtimi; çadra, 

çadra dielli dhe bastunë;; çanta; bagazhe; portofolë; çanta tualeti; kuleta të vogla; çanta për 

sporte; çanta dore; çanta doku; çanta shpine; kuleta; çanta postieri; çanta sporti [jo të 

formëzuara për të mbajtur pajisje të veçanta të përdorur në sportet që luhen] dhe portofolë 

xhepi; çanta për në sup, çanta të mëdha me dy bishta për mbajtje të një sërë artikujve, dhe 

çanta të gjitha për qëllime sporti.   
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( 511 ) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi; fotografikë; 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim; mekanizma për aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të 

thata, makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash dhe kompjutera; aparatura për 

fikje zjarri; produkte optikë të përshfirë në këtë klasë, duke përfshirë gjyslykë, syze dielli, 

të gjitha syzet për qëllime sportive, zinxhirë syzesh, kuti syzesh, skelet syzesh, lente, 
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elementë dhe pajisje shtesë për syze; monokla, syze dielli, pajisje për sy për mbrojtje ose në 

ndihmë të shikimit; skeletë dhe lente për monokla dhe syze dielli; pajisje shtesë për pajisjet 

për sy për mbrotje ose në ndihmë të shikimit, domethënë, rripa, kordonë për në qafë dhe 

rripa për kokë; këllëfë për monokla dhe syze dielli; kuti për lëvizje, mbajtëse dhe kuti për 

mbrojtje për pajisjet për sy për mbrojtje ose në ndihmë të shikimit; të gjitha syzet për 

qëllime sportive, skeletë optikë dhe pajisje shtesë, kuti për pajisjet për sy për mbrotje ose në 

ndihmë të shikimit; këllëfë për telefona celularë dhe pajisje të mbartëshme; kuti për lëvizje, 

mbajtëse dhe kuti për mbrojtje për telefona celularë dhe pajisje kompjuterike të 

mbartëshme.    

18   Lëkurë dhe imitacione lëkure, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; sëndukë dhe çanta udhëtimi; çadra, 

çadra dielli dhe bastunë;; çanta; bagazhe; portofolë; çanta tualeti; kuleta të vogla; çanta për 

sporte; çanta dore; çanta doku; çanta shpine; kuleta; çanta postieri; çanta sporti [jo të 

formëzuara për të mbajtur pajisje të veçanta të përdorur në sportet që luhen] dhe portofolë 

xhepi; çanta për në sup, çanta të mëdha me dy bishta për mbajtje të një sërë artikujve, dhe 

çanta të gjitha për qëllime sporti.   
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( 511 ) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi; fotografikë; 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim; mekanizma për aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të 

thata, makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash dhe kompjutera; aparatura për 

fikje zjarri; produkte optikë të përshfirë në këtë klasë, duke përfshirë gjyslykë, syze dielli, 

të gjitha syzet për qëllime sportive, zinxhirë syzesh, kuti syzesh, skelet syzesh, lente, 

elementë dhe pajisje shtesë për syze; monokla, syze dielli, pajisje për sy për mbrojtje ose në 

ndihmë të shikimit; skeletë dhe lente për monokla dhe syze dielli; pajisje shtesë për pajisjet 

për sy për mbrotje ose në ndihmë të shikimit, domethënë, rripa, kordonë për në qafë dhe 
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rripa për kokë; këllëfë për monokla dhe syze dielli; kuti për lëvizje, mbajtëse dhe kuti për 

mbrojtje për pajisjet për sy për mbrojtje ose në ndihmë të shikimit; të gjitha syzet për 

qëllime sportive, skeletë optikë dhe pajisje shtesë, kuti për pajisjet për sy për mbrotje ose në 

ndihmë të shikimit; këllëfë për telefona celularë dhe pajisje të mbartëshme; kuti për lëvizje, 

mbajtëse dhe kuti për mbrojtje për telefona celularë dhe pajisje kompjuterike të 

mbartëshme.    

18   Lëkurë dhe imitacione lëkure, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; sëndukë dhe çanta udhëtimi; çadra, 

çadra dielli dhe bastunë;; çanta; bagazhe; portofolë; çanta tualeti; kuleta të vogla; çanta për 

sporte; çanta dore; çanta doku; çanta shpine; kuleta; çanta postieri; çanta sporti [jo të 

formëzuara për të mbajtur pajisje të veçanta të përdorur në sportet që luhen] dhe portofolë 

xhepi; çanta për në sup, çanta të mëdha me dy bishta për mbajtje të një sërë artikujve, dhe 

çanta të gjitha për qëllime sporti.   
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( 511 ) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi; fotografikë; 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim; mekanizma për aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të 

thata, makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash dhe kompjutera; aparatura për 

fikje zjarri; produkte optikë të përshfirë në këtë klasë, duke përfshirë gjyslykë, syze dielli, 

të gjitha syzet për qëllime sportive, zinxhirë syzesh, kuti syzesh, skelet syzesh, lente, 

elementë dhe pajisje shtesë për syze; monokla, syze dielli, pajisje për sy për mbrojtje ose në 

ndihmë të shikimit; skeletë dhe lente për monokla dhe syze dielli; pajisje shtesë për pajisjet 

për sy për mbrotje ose në ndihmë të shikimit, domethënë, rripa, kordonë për në qafë dhe 

rripa për kokë; këllëfë për monokla dhe syze dielli; kuti për lëvizje, mbajtëse dhe kuti për 

mbrojtje për pajisjet për sy për mbrojtje ose në ndihmë të shikimit; të gjitha syzet për 

qëllime sportive, skeletë optikë dhe pajisje shtesë, kuti për pajisjet për sy për mbrotje ose në 

ndihmë të shikimit; këllëfë për telefona celularë dhe pajisje të mbartëshme; kuti për lëvizje, 

mbajtëse dhe kuti për mbrojtje për telefona celularë dhe pajisje kompjuterike të 

mbartëshme.    

18   Lëkurë dhe imitacione lëkure, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; lëkurë kafshësh, gëzofë; sëndukë dhe çanta udhëtimi; çadra, 
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çadra dielli dhe bastunë;; çanta; bagazhe; portofolë; çanta tualeti; kuleta të vogla; çanta për 

sporte; çanta dore; çanta doku; çanta shpine; kuleta; çanta postieri; çanta sporti [jo të 

formëzuara për të mbajtur pajisje të veçanta të përdorur në sportet që luhen] dhe portofolë 

xhepi; çanta për në sup, çanta të mëdha me dy bishta për mbajtje të një sërë artikujve, dhe 

çanta të gjitha për qëllime sporti.   

 

 

(111)  19363 

(151)  02/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/941 

(732)  Lenovo (Beijing) Limited  No. 6 

Chuangye Road,Shangdi Information 

Industry Base, Haidian District,100085 

Beijing, CN 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  Lenovo 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparate dhe instrumente, shkencore, nautike, gjeodete, fotografike, 

kinematografike dhe optike, si dhe aparate dhe instrumente per matje, peshim, sinjalizim, 

kontrollim (inspektim), për ndihmë (shpëtim) dhe për aftësim; aparate dhe instrumente për 

drejtimin, distribuimin, transformimin, akumulimin, përshtatjen dhe administrimin e 

energjisë elektrike; aparat për inqizim, transmetim, reprodukim të zërit ose fotografisë; 

shtresa magnetike për inqizim, pllaka akustike; automate dhe mekanizma për pajisje 

automatike të cilat vëhen në lëvizje me futjen paraprake të metalikut; arka regjistruese, 

llogaritarë, pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuter; pajisje për shuarjen e zjarrit.   

14   Metale fisnike dhe legurat e tyre si dhe produkte nga këto metale ose të mbështjellura 

me to, të cilat nuk janë të përfshira në klasë të tjera; stoli të vërteta dhe imituese, gurë të 

çmuar; produkte ortarësh dhe instrumente kronometrike.   

18   Lëkurë, imitim i lëkurës, produkte nga këto materiale të cilët nuk janë të përfshira në 

klasë të tjera; lëkurë shtazore; kofer dhe çanta; ombrella, çadra dielli dhe shkop për hecje; 

kamxhik dhe produkte për shala të kuajve, dhe produkte të rripave. 

35   Publikime dhe reklamime; udhëheqja e punëve komerciale; administrimi komercial; 

punë të zyrës.   

36   Sigurimet; punë financiare; punë monetare; administrimi me patundshmëri.   

37   Ndertimi; riparimet; shërbimet e vendosjes. 

38   Telekomunikimi.   

41   Aftësimi; përgaditja profesionale; dëfrimi; veprimtari sportive dhe kulturore.   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike si dhe shërbimet që i përkasin hulumtimeve dhe 

koncepcioneve; shërbimet e analizave dhe hulumtimeve industriale, koncepcioni dhe 

zhvillimi i kompjuterëve dhe programeve kompjuterike / softuerit /. 
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(111)  19365 

(151)  02/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/942 

(591)  e kaltërt, e kuqe, e kaltërt e errët, e 

bardhë  

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Biskota, çokollatë, pluhur për pjekurina, kreker (njelmtësira), patispanjë, tortë, 

tartu, deserte (ëmbëlsira), akullore, akull i ngrënshëm. 

 

 

   

 

 

(111)  19377 

(151)  03/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/943 

(591)  e bardhë, e zezë dhe e hirit  

(732)  UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 

AL Rotterdam, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Detergjent për rroba; preparate dhe  supstanca, të gjitha për pastrim në lavanteri; 

fisnikërim; zbutës; zbardhues;  preparate për eliminimin e njollave;  preparate  për 

deodorant dhe freskim për përdorim në rroba dhe tekstil; sapun; sapuna për zbardhjen e 

tekstilit; preparate për pastrim me dorë të rrobave dhe tekstilit; nisheste për pastrimin e 

rrobave, preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese.   

28   Lojëra, lodra, lodra nga materiali i plishit, kukulla, artikuj për lojëra.   
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(111)  19379 

(151)  03/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/944 

(591)  E kaltërt, e bardhë, e verdhë dhe artë   

(732)  UNILEVER N.V.Weena 455, 3013 

AL Rotterdam,NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Detergjent për rroba; preparate dhe  supstanca, të gjitha për pastrim në lavanteri; 

fisnikërues; zbutës; preparate për zbardhimin e rrobave; preparate për eliminimin e 

njollave; sapun për zbardhjen e tekstilit; preparate për pastrimin me dorë të rrobave dhe 

tekstilit; nisheste për pastrimin e rrobave. 

 

   

 

 

(111)  19381 

(151)  03/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/945 

(591)  Ngjyrë argjendi, ngjyrë hiri, e kaltër e 

zezë 

(300)  013902176  01/04/2015  OH 

(732)  The Absolut Company Aktiebolag          

117 97 Stockholm, SE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).   

 

 

(111)  19383 

(151)  03/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/946 

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

(732)  Corporacion Habanos S.A.          

(540)   
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Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa La Habana, 

Cuba, CU 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan, përfshi puro, cigare, cigaralosë, duhan i prerë për llulla; artikuj për 

duhanëpirsisht, posaçërisht shpuzore, gërshër për puro, kuti qibritësh, kuti për cigare; qibrit. 

 

  

 

 

(111)  19384 

(151)  03/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/947 

(732)  Shiseido Company, Limited 7-5-5 

Ginza, Chuo-KuTokyo JAPAN 104-0061, JP 

 (740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  ULTIMUNE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte 

pastrues, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

locione flokësh; pluhur dhëmbësh.   

 

 

(111)  19385 

(151)  03/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/948 

(732)  Shiseido Company, Limited 7-5-5 

Ginza, Chuo-KuTokyo JAPAN 104-0061, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  IBUKI 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte 

pastrues, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

locione flokësh; pluhur dhëmbësh.   
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(111)  19386 

(151)  03/11/2016 

(181)  30/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/949 

(591)  E kuqe, e bardhë, e gjelbër 

(732)  S.p.A. Egidio Galbani,  an Italian 

company of Via Flavio Gioia 8,20149 

Milano, IT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”  Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

bebe; qumësht & dhe produkte qumështi për bebe; ushqim, pije dhe substanca ushqimore 

për bebe dhe foshnje, për fëmijë që posa kan filluar të ecin, gra shtatzana, nënave që japin 

gji dhe invalidë, të gjitha këto si substanca dietike dhe/ose për qëllime mjekësore; shtesa 

ushqimi dhe diete për njerëz dhe kafshë; preparate vitaminash, preparate ushqimore 

minerale; infusione mjekësore, barishte mjekësore, çaje barishtash për qëllime mjekësore.   

29   Qumësht & produkte qumështi, në veçanti djath, jogurt dhe jugurt  për të pirë, gjalpë, 

krem (produkte qumështoresh), krem i rahur; deserte, krem dhe pudingje përfshirë në këtë 

klasë; qumësht i kondensuar; pije qumështi, mbizotëruese me qumësht; fermente qumështi 

për qëllime gatimi; specialitete djathi; mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; 

salçiçe dhe suxhuk; pemë dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe gatuara; koktej 

qumështi (milk shake); konservim (ruajte) mishi, peshku, perime dhe pemë; ushqim kafjall 

me bazë frutash; xhele, xhem, marmeladë, kompote; vezë; vajra dhe yndyra ushqimore; 

qumësht soje (zëvendësues qumështi) dhe sojë e bazuar në zëvendësues qumështi; proteina 

për përdorim njerëzor.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; kakao, kafe, çokollatë dhe pije me bazë çaji; pije 

kafeje me qumësht; pije çokollate me qëmësht; infusion, jo mjekësor; preparate aromatike 

për ushqim; bukë dhe mallra fure; pasta, biskota; ëmbëlsira; torte; sheqerka; glykosë për 

ushqim; deserte, krem dhe puding përfshirë në këtë klasë; mus; akuj; sherbete; jogurt të 

ngrirë; akullore; oriz, tapiokë, sago; krip; uthull, salca (mëlmesa); majonezë;  erëza; salcë 

béchamel; sheqer; mjaltë; miell dhe preparate të bëra nga drithrat; drithra; miel soje; 

sandviçe; pica.   

32   Birrë, ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; ekstrakte frutash jo 

alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije isotonike; lëngje perimesh (pije); limonadë; 

shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve jo alkoolike; smoothi (pije); esenca për 

bërjen e pijeve. 
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(111)  19545 

(151)  14/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1000  

(591)  e verdhë e errët, e verdh e ndritëshme, 

zezë, kuqe, bardhë, portokalli 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE 

TİCARETANONİM ŞİRKETİ          

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde  

ESKISEHIR TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Piskota, prodhime furre-bukëpjekësish nga mielli, bukë, çokolata, pjekurina, 

pjekurina te njelmëta, vafle, kuleç të embël, tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje.   

 

 

 

(111)  19546 

(151)  14/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1001   

(732)  SANOVEL ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM  SIRKETI  Istinye 

Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

Sarıyer-Istanbul , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  cyplos 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dietike të adoptuara 

për përdorim ne mjekësi;ushqim për foshnje; leukoplast; materijale për lidhje; materijale 

për mbushjen e dhëmbit; rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e 

demtuesëve shtazorë; fungicide; herbicide.   

 

 

(111)  19547 

(151)  14/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1002 

(732)  SANOVEL ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM  SIRKETI   Istinye 

(540)  sanohaler 
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Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

Sarıyer-Istanbul , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dietike të adoptuara 

për përdorim ne mjekësi;ushqim për foshnje; leukoplast; materijale për lidhje; materijale 

për mbushjen e dhëmbit; rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e 

demtuesëve shtazorë; fungicide; herbicide. 

 

   

 

 

(111)  19548 

(151)  14/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1003   

(732)  SANOVEL ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM  SIRKETI  Istinye 

Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

Sarıyer-Istanbul , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  exen 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dietike të adoptuara 

për përdorim ne mjekësi;ushqim për foshnje; leukoplast; materijale për lidhje; materijale 

për mbushjen e dhëmbit; rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e 

demtuesëve shtazorë; fungicide; herbicide.   

 

 

(111)  19549 

(151)  14/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1004   

(732)  SANOVEL ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM  SIRKETI  Istinye 

Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

Sarıyer-Istanbul , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  ignis 
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( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dietike të adoptuara 

për përdorim ne mjekësi;ushqim për foshnje; leukoplast; materijale për lidhje; materijale 

për mbushjen e dhëmbit; rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e 

demtuesëve shtazorë; fungicide; herbicide. 

 

   

 

 

(111)  19550 

(151)  14/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1005 

(732)  SANOVEL ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM  SIRKETI Istinye Mah. 

Balabandere Cad. No:14 34460 Sarıyer-

Istanbul , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  kenfix 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dietike të adoptuara 

për përdorim ne mjekësi;ushqim për foshnje; leukoplast; materijale për lidhje; materijale 

për mbushjen e dhëmbit; rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e 

demtuesëve shtazorë; fungicide; herbicide. 

 

   

 

 

(111)  19551 

(151)  14/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1006 

(732)  SANOVEL ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM  SIRKETI  Istinye 

Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

 Sarıyer-Istanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  cardofix 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dietike të adoptuara 

për përdorim ne mjekësi;ushqim për foshnje; leukoplast; materijale për lidhje; materijale 

për mbushjen e dhëmbit; rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e 

demtuesëve shtazorë; fungicide; herbicide.   
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(111)  19552 

(151)  14/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1007 

(732)  SANOVEL ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM  SIRKETI  Istinye 

Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

Sarıyer-Istanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  sanocef 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dietike të adoptuara 

për përdorim ne mjekësi;ushqim për foshnje; leukoplast; materijale për lidhje; materijale 

për mbushjen e dhëmbit; rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e 

demtuesëve shtazorë; fungicide; herbicide. 

 

   

 

(111)  19553 

(151)  14/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1008   

(732)  SANOVEL ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM  SIRKETI  Istinye 

Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

Sarıyer-Istanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  panthec 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dietike të adoptuara 

për përdorim ne mjekësi;ushqim për foshnje; leukoplast; materijale për lidhje; materijale 

për mbushjen e dhëmbit; rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e 

demtuesëve shtazorë; fungicide; herbicide. 

 

 

 

(111)  19554 

(151)  14/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1009 

(732)  SANOVEL ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM  SIRKETI  Istinye 

(540)  zolax 
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Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

Sarıyer-Istanbul , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparate Farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dietike të adoptuara 

për përdorim ne mjekësi;ushqim për foshnje; leukoplast; materijale për lidhje; materijale 

për mbushjen e dhëmbit; rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e 

demtuesëve shtazorë; fungicide; herbicide.   

 

 

(111)  19555 

(151)  15/11/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1020 

(591)  E verdhë, e kaftë, bezhë, ari, e bardhë, 

e hirtë, oker  

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o.          

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade,  RS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Ushqime të shpejta me përbërje të grurit dhe miell të patateve.  

 

   

 

 

(111)  19556 

(151)  15/11/2016 

(181)  13/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1022 

(591)  kafe, kuqe, bardhë, zezë, kuqe e errët, 

kafe e ndritëshme   

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

(540)   
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( 511 ) 30   Biskota,  çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të embël, 

tartë, deserte-embëlsirë, akullore, akull për ngrenje. 

   

 

 

(111)  19558 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1028  

(591)  kuqe, bardhë, zezë, hirit, kafe e 

ndritëshme, kafe  

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Biskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të embël, 

tartu, deserte-embëlsira, akullore, akull për ngrenje. 

   

 

 

(111)  19561 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1029 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.         

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(540)  TRIP LISTA 
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

38   Telekomunikacione.   

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

 

 

(111)  19567 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1030 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve,Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  WAZZUP 

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 
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zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.   

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

 

 

(111)  19570 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1031 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C            Rr. Agim Ramadani 

A1. Nr. 5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ZONA B 

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

38   Telekomunikacione.   

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

 

 

(111)  19571 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1032 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  ZONA E DEBATIT 
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.    

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

 

 

(111)  19573 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1033 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve,Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PRIVE 

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 
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plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

38   Telekomunikacione.   

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

 

 

(111)  19574 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1034 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.       

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SPORTS SHOW 

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

38   Telekomunikacione.    

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

 

 

(111)  19597 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1035 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k         

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)  ORA E MBRËMJES 
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5 10000 Prishtinë 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.    

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

 

 

(111)  19599 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1036 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ORA E PASDITES 

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 
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blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.   

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

 

 

(111)  19601 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1037 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ORA SHTATË 

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

38   Telekomunikacione.   

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

 

   

 

 

(111)  19602 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1038 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  KLAN KIDS 
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

38   Telekomunikacione.    

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

 

 

(111)  19565 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1040 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MINUTA E FUNDIT 

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 
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plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

38   Telekomunikacione.   

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

 

 

(111)  19604 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1041 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  NDËRIMI I NATËS 

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.   

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

 

   

 

 

(111)  19606 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1042 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve,Prishtinë 10000, 

KS 

(540)  NIN 

 
 

 

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

572 

 

 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

38   Telekomunikacione.   

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

 

 

(111)  19608 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1043  

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ORA E FUNDIT 

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 
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zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

38   Telekomunikacione.   

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

 

 

(111)  19610 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1044 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve,Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  CHAMPION QUIZ 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

38   Telekomunikacione.    

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

(111)  19613 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1046 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve,Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  INFO MAGAZINE 
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Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

( 511 ) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

(111)  19614 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1047 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  JU FLET PRISHTINA 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 
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plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

38   Telekomunikacione.    

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. 

 

   

 

(111)  19615 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1048 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve,Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  KËTË JAVË 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

38   Telekomunikacione.    

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

(111)  19617 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1049 

(591)  E gjelbër, e Bardhë dhe e Zezë  

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(540)   
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

(111)  19618 

(151)  15/11/2016 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1050 

(591)  E Bardhë, e Kaltër dhe ngjyrë Vjollce  

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.          

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 
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operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

(111)  19382 

(151)  03/11/2016 

(181)  16/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1075 

(591)  E Kaltërta dhe e Bardha  

(732)  N.T.P.  “Mobileria-Besi”Gjilan, Rr. 

Medllin Ollbrajt nr.219., KS 

(740)  Isuf Xhemaili   Rr. Beqir Musliu 

IV/108, Gjilan 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 20   Mobilje. Divan (kanape), garniturë dite. Dyshek (për shtretër të dhomave te 

gjumit). Rafta për mobilje. Mobilje të kopshtit. Mobilje prej Metali. Paisje për shtretër. 

Karriga. Bazë e shtretërve. Shtretër prej druri. Dyer për mobilje (dyer rrëshqitëse). Tryezë 

tualeti (komodinë me pasqyrë). Orendi për zyre.   

35   Promovimin e shitjës. Promovimin e shitjës për të tjerët me anë të kartelave të 

priveligjuara të përdoruesve. Shitjet promovuese në pikën e blerjës ose të shitjës. 

Prezentimi I produkteve në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjës me pakicë. 

Publikimi I teksteve publicitare. Publikimi I reklamave në radio dhe telvizione. Sigurimin e 

informacionit të biznesit nëpërmjet web-faqës. Demonstrimin e produkteve. Organizimi I 

panaireve për qëllime tregtare apo reklamimi.   

39   Transportimi I mobiljeve (montimi I përfshirë).   

 

 

(111)  19367 

(151)  03/11/2016 

(181)  21/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1088 

(732)  The William Carter Company          A 

Massachusetts Corporation 3438 Peachtree 

Road NE Atlanta, Georgia 30326 , US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

(540)  CARTER’S 

 
 

 

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

578 

 

 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

( 511 ) 25   Rroba për foshnje dhe fëmijë, mbathje dhe mbulesa për kokë.   

 

 

(111)  19368 

(151)  03/11/2016 

(181)  21/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1089 

(732)  The William Carter Company A 

Massachusetts Corporation 3438 Peachtree 

Road NE Atlanta, Georgia 30326 , US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  CARTER’S 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 35   Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shitjes me internet të rrobave, mbathjeve, 

mbulesave për kokë, çarçaf për shtretër, çanta dore, mobileve, lodrave dhe produkte të tjera 

të ngjajshme përcjellëse për foshnje dhe fëmijë.    

 

 

(111)  19505 

(151)  11/11/2016 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1101 

(732)  FIDIFARM d.o.o.Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike destinuar për parandalim si dhe  shtesë dhe tretman i 

mungesave të vitaminës E, produkte dietetike për përdorim mjekësor   

 

 

(111)  19507 

(151)  11/11/2016 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1102 

(732)  FIDIFARM d.o.o.Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje,  HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

(540)   
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( 511 ) 5   Ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore.   

 

 

(111)  19508 

(151)  11/11/2016 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1103 

(732)  FIDIFARM d.o.o.Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore.   

 

 

 

(111)  19510 

(151)  11/11/2016 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1104 

(732)  FIDIFARM d.o.o.Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje,  HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike destinuar për parandalim si dhe  shtesë dhe tretman i 

mungesave të vitaminës E, produkte dietetike për përdorim mjekësor. 
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(111)  19511 

(151)  11/11/2016 

(181)  27/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1113 

(732)  FIDIFARM d.o.o.Obrtnička 37, 10437 

Bestovje, Grad Sveta Nedelja, , HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  REFEMIN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për larje, preparate për pastrim, llustrues, 

preparate krrues dhe gërryes, sapunë, parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh, pasta dhëmbësh.   

5   Preparate farmacautike, veterinare dhe higjenike,  lëndë dietike për përdorim mjekësor, 

ushqim për foshnjat, fasho ngjitëse, materiale për fashatim, materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafinë dentare,  dizinfektantë, pesticide, fungicide, herbicide.   

35   Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime zyre.   

 

 

(111)  19514 

(151)  11/11/2016 

(181)  27/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1114 

(732)  FIDIFARM d.o.o.Obrtnička 37, 10437 

Bestovje, Grad Sveta Nedelja,  HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  OSTEOPAN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për larje, preparate për pastrim, llustrues, 

preparate krrues dhe gërryes, sapunë, parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh, pasta dhëmbësh.   

5   Preparate farmacautike, veterinare dhe higjenike,  lëndë dietike për përdorim mjekësor, 

ushqim për foshnjat, fasho ngjitëse, materiale për fashatim, materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafinë dentare,  dizinfektantë, pesticide, fungicide, herbicide.   

35   Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime zyre.   

 

 

(111)  19410 

(151)  04/11/2016 

(181)  28/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1117 

(300)  15/4181845  19/05/2015  FR 

(732)  SANOFI BIOTECHNOLOGY          

(540)  DUPLIZMO 
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54 rue La Boétie, 75008, Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

 

( 511 ) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

(111)  19431 

(151)  04/11/2016 

(181)  28/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1121 

(300)  55164/2015  29/04/2015  CH 

(732)  dorma+kaba International Holding AG          

Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang,  CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R"kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  dorma+kaba 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 6   Materiale ndërtuese prej metaleve; objekte te transportuesheme prej metali; 

hekurishte dhe sende të vogla të pajisjeve metalike; tuba dhe tubat e metaleve; kasafortë 

dhe kontejnerët prej metali , ne veçanti kuti të forta dhe kontenierë për gjëra me vlerë; 

pajisje prej metali për ndërtim; mallra prej metaleve të zakonshme që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; brava (përveç bravave elektrike), duke përfshirë kyçet dhe bravat e sigurisë 

për automjete, çelësat, duke përfshirë çelësat për automjete dhe mbajtëse çelësash, të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura prej metali; Dyer, porta dhe komponentët e dyerve prej metali, 

duke përfshirë dyer lëvizëse, dyer rrotulluese, dyer harmonike dhe dyer rrotulluese të 

dyfishta; timon prej metali; hapësit e dyerve dhe mbyllësit e dyerve ( jo elektrike); ndaluesit 

hapjeve të dyerve prej metali; pajisjet e dyerve prej metali; përfshirë bagllamat e dyerve; 

dorezë; dry dhe ramë me mbyllje prej drynave , llojet e dorezave; pajisje prej metali për 

dyer prej qelqi dhe xhamave prej qelqi; pajisje e metaleve prej qelqi për instalime, 

përkatësisht brava dhe këllëfët e bravave; strikes, dorezat; butonat e dyerve; doreza 

gjatësore ne forma te ndryshme, bulona mbajtës, lidhëset kllamp,  pajisjet qe lidhen, pajisjet 

mbrojtëse; pajisjet e dritareve dhe pajisjet e mobileve prej metali; ndarëse prej metali, në 

veçanti ndarëse për mobile dhe ndarëse me elemente të veçanta të palëvizshme dhe të 

lëvizshme, muret horizontale rrëshqitëse.   

7   Makina dhe mjetet e makinës; motorët dhe makina (përveç për automjetet tokësore); 

makina lidhëse dhe komponentët e transmisionit (përveç makinave tokësore); shiritat, 

shiritat transportues; makinat shitëse; hapësit dhe mbyllesit e dyerve (elektrik, hidraulik 

dhe/ose pneumatik); motorët hidraulik, pneumatik dhe elektrik; pompa hidraulike; 

ashensor; pompa dhe motorët për kompremimin e  ajrit ; motor, makina, dhëmbëzoret dhe 

aparatet e kontrollit për të lëvizur dyert, portat dhe shiritat; pajisje për motorë, motorët, 

dhëmbëzoret dhe aparaturat e kontrollit për të lëvizur dyer, porta dhe shiritat, përkatësisht 

lidhjet, leva operative, binarët rrëshqitës, pllakat montuese, pllakat mbyllese, të përfshira në 

klasën 7.   

9   Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, 
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optike,  peshues, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), pajisjet shpëtues  dhe 

aparaturat për  mësimdhënie dhe instrumentet;  aparate dhe instrumente për transmetim, 

lëvizëse, transformuese, akumuluese, rregulluese ose kontrolluese të energjisë elektrike; 

aparat për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; transportuesit 

magnetike të dhënave, regjistrimin e disqeve; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera 

regjistrimi digjital, si dhe bartës të të dhënave; mekanizmat për punët e aparatit të 

monedhave; arkat, makina llogaritëse, pajisje të përpunimit dhe kompjuterë; pajisjet 

periferike kompjuterike dhe aksesorë; programe kompjuterike; aparatet për fikjen e zjarrit; 

sistemet e identifikimit, duke përfshirë pajisjet e kontrollit të qasjes, aparatet dhe pajisjet 

për identifikimin personal, domethënë përmbledhjet (përpunimet e të dhënave), njësive 

qendrore të përpunimit (për përpunimin e të dhënave) dhe aparatet e regjistrimit të kohës; 

aparatet e kontrollit të sigurisë, instalimet dhe pajisjet; sistemet e videove të mbikëqyrjes, 

duke përfshirë instalimet e videove të monitorimit , të përbëra nga video kamera për 

transmetimin e imazheve për të kontrolluar ekranet me valë ose nëpërmjet kabllove, 

dërguesit dhe marrësit për transmetimin e të dhënave; aparatet e qasjes -kontrollit, sistemet 

dhe pajisjet, në veçanti elektrike, elektronike,siguria e kontrolluar vizualisht  dhe 

akustikisht, pajisjet e bllokimit dhe kontrollit të qasjes dhe  sistemi i kontrollit të qasjes për 

bankomatët automatike të përbërë nga kyçet dhe shufra për menaxhimin e programeve;  

rregullimet elektrike dhe aparaturat e kontrollit për dyer, porta dhe mure ndarëse; 

transferimin e te dhënave elektronike, te kontrollit, monitorimin dhe kontrollimin 

(mbikëqyrja) e aparateve të kyçeve, dritareve dhe dyerve, kyçeve elektrike, kyçeve 

elektrike te automjeteve; kartat e identitetit elektronike dhe magnetike, duke përfshirë kartat 

e koduara, kartat e identifikimit të koduara dhe kartat e identifikimit magnetik; nderpreresit; 

gjysmëpërçuesit; transponderë; interfon; kutitë e shpërndarjes (energji elektrike); aparat 

alarmi; aparat për zbulimin e duhanit. 

12   Komponentët  për automjete; pajisjet kundër-vjedhje dhe alarmet kundër vjedhjeve për 

automjete. 

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); tuba të ngurtë për ndërtim jo-metalike; ndërtesa që 

transportojnë (jo-metalike);  dyer(jo metalike), duke përfshirë edhe dyert lëvizëse, dyer 

rrotulluese , dyer harmonike dhe dyer rrotulluese të dyfishta; ndarëse (jo prej metali).   

20   Pajisjet e dyerve , jo prej metali.   

35   Reklamat; e menaxhimit dhe  shërbimeve të biznesit; administrim biznesi; funksionet e 

zyrës; konceptet e zhvillimit të reklamës dhe marketingut, rregullimin dhe kryerjen e 

ngjarjeve të reklamave, menaxhimin e biznesit dhe organizatave konsulence, shërbime me 

shumicë dhe pakicë, veçanërisht në lidhje me dyer, porta,  produkteve për hapje,  mbyllje  

dhe sigurimin e dyerve në lidhje me identifikimin, regjistrimin e kohës dhe autorizim të 

qasjes së personave. 

37   Ndërtimin e ndërtesave; shërbimet e riparimit dhe instalimit; vendosjen, autorizimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e dyerve, dyer, dritare dhe sistemet e ndarjes; vendosjen, 

autorizimin,mirëmbajtjen dhe riparimin e alarmit të zjarrit dhe vendosjen e alarm kundër-

vjedhje ; vendosjen, autorizimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemeve të regjistrimit 

kohor dhe instalimet e kontrollit të qasjes.   

40   Shërbimet për kopjimin e çelësave, duke bërë dy kopje te çelësave. 

42   Kryerja e studimeve teknike të projektit, në veçanti në fushën e sigurisë, bllokimin dhe 

pajisjet e kontrollit të qasjes; zhvillimi i koncepteve bllokuese dhe të sigurisë; planifikimi 

teknik i aparatit të kontrollit dhe instalimet, kontrollit të qasjes, oraret dhe instalimet 
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monitoruese per qasje dhe pajisjet identifikuese; programim i qarqeve mikroelektronike për 

kyçet dhe transportuesit tjerë të të dhënave; programimi i sistemeve të sigurisë për të tjerët; 

dizajni dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike dhe software; dizajni dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike në fushën e sigurisë, bllokimit dhe kontrollit të qasjes së 

pajisjeve; dizajni dhe zhvillimi i programeve kompjuterike për kontrollin e makinave, 

terminaleve, dhe për kontrollin e hyrjes dhe aparatet e monitorimit të kohës, dizajni dhe 

zhvillimi i mikrokompjuterëve, qarqeve me frekuencë të lartë, aparaturat optoelektronike 

dhe sistemet e furnizimit me energji elektrike.   

45   Shërbimet e sigurimit për mbrojtjen e pronës dhe individëve; Shërbimet konsulente në 

lidhje me sigurinë, mbyllësit dhe pajisjet e kontrollit të qasjes . 

 

   

 

(111)  19369 

(151)  03/11/2016 

(181)  03/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1132 

(732)  G.L. PHARMA GMBH           

Schloßplatz 18502 Lannach, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  RHEUMESSER 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesat dietike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materialet 

për fashim, materialet për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

 

   

 

 

 

(111)  19370 

(151)  03/11/2016 

(181)  03/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1133 

(732)  G.L. PHARMA GMBH          

Schloßplatz 18502 Lannach, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  CONVULEX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesat dietike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materialet 

për fashim, materialet për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuesit; preparatet për 
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shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.    

 

 

(111)  19371 

(151)  03/11/2016 

(181)  03/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1134 

(732)  G.L. PHARMA GMBH           

Schloßplatz 18502 Lannach , AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"           

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  OXYGEROLAN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesat dietike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materialet 

për fashim, materialet për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.    

 

 

(111)  19413 

(151)  04/11/2016 

(181)  03/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1135   

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited  Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  John Player Special 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Cigare, duhan, produkte të duhanit; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës.   

 

 

(111)  19417 

(151)  04/11/2016 

(181)  05/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1139 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC          

100 Deforest Avenue East Hannover New 

Jersey  07936, US 

(740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  OREO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Produkte bukëpjekësish, biskota, keksa, kuleç të embël, torte  me djath, kuleç 
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me thërime buke, ëmbëlsira të ngrira, akullore, kornet-kupë  për akullore, puding, pite, petë 

për pite dhe çokolatë e ngrohët.   

 

 

(111)  19418 

(151)  04/11/2016 

(181)  05/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1140 

(591)  E kuqe, e zezë  

(732)  NOVATES G.B.COMPANY shpk          

Tirane, Rruga e Kavajes, Ndertesa 126, Hyrja 

1. Tirane- Shqiperi, AL 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"           

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish, artikuj (te perfshira ne klasa te tjera) prej 

druri, dhe zevendesues te te gjithe ketyre materialeve ose te materialeve plastike.   

 

 

(111)  19432 

(151)  04/11/2016 

(181)  05/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1141   

(300)  014039358  08/05/2015  OH 

(732)  HeSaLight A/S  Lykkegårdsvej 9, DK-

4000 Roskilde, DK 

(740)  Besarta Kllokoqi  Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  HESALIGHT 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin apo 

kontrollin e energjisë elektrike.   

11   Aparatet për ndriçim, duke përfshirë ndriçimin e rrugëve, ndriçimin e shkollës, 

ndriçimin e zyrës, ndriçimin industrial, ndriçimin e jashtëm dhe të brendshëm, dhe të 

sistemeve të kontrollit të ndriçimit për reduktimin e konsumit të energjisë dhe zvogëlimin e 

ndotjes së dëmshme me CO2.   

37   Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i instalimeve të ndriçimit.   

42   Dizajni dhe zhvillimi i aparateve dhe instrumenteve për kryerjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin ose kontrollin e energjisë elektrike dhe aparate për ndriçim, 

duke përfshirë ndriçimin e rrugëve, ndriçimin e shkollës, ndriçimin e zyrës, ndriçimin 

industrial, ndriçimin e jashtëm dhe të brendshëm, dhe sistemeve të kontrollit të ndriçimit 

për reduktimin e konsumit të energjisë dhe zvogëlimin e ndotjes së dëmshme me CO2.   
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(111)  19420 

(151)  04/11/2016 

(181)  06/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1146 

(591)  bezh, e kuqe, e gjelbërt e bardhë  

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32 48 000 Koprivnica, 

HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Përgaditje dietike të adoptuara për përdorim medicinal; ushqim dietik për të 

ushqyerit klinik; shtesa ushqyese dietike; shtesa dietike për konsum njerzorë; ushqim për 

diabetik; ushqim për fëmi-bebe; ushqim për foshnje.   

29   Sallata frutash; fruta të ngrira; fruta, te ziera; fruta të ëmbelsuara me sheqer; fruta të 

thara;  kokos i tharë; qumësht i pjekur i fermentuar (ryazhenka);  qumësht orizi 

[zavëndësues për qumësht]; pllaka ushqyese me bazë të frutave të arrave; fruta të arrave të 

përpunuara; arra të përgaditura; bajame të bluara; produkte të qumështit; pije të qumështit 

në të cilat dominon qumështi; frape qumështi; vaj ulliri për ushqim; gjalpë nga kikiriki; 

kajsi të përpunuara; marmelatë; feta frutash; fluska nga kokosi; fruta të konservuara; 

lëvozhga të frutave; lëkurë frutash; luleshtrydhe të konservuara; fruta në kanaçe; arra të 

terura; fruta të terura; qull, frutash; përgaditës për përpunimin e jogurtit; jogurt; deserte nga 

jogurti; jogurt kremë; jogurt më shkallë të ulët të yndyrës; pije me bazë jogurti; jogurt fluid; 

jogurt me aromë frutash; grimësira të përziera të cilat përbahën nga frutat e thara  dhe 

arrava të përpunuara; grimësira në bazë të frutave të arrave; grimësira më bazë të frutave të 

thara; grimësira organike  në formë pllakash  të bazuara  në fruta të arrave  dhe farave; 

grimësira në formë pllakash të bazuara  në fruta të arrave  dhe farave; rrush; grimësira 

frutash;  xhem frutash; xhelatinë, xhem, kompote, ngjyes frutash dhe perimesh; xhem.   

30   Tërshërë për qull; tërshërë e qullët; tërshër e shtypur-grimësuar; drithëra për mëngjes 

me shije mjalti; përgaditje të drithërave të cilët përmbajnë krunde tërshëre; drithëra për 

mëngjes të cilat përmbajnë fibër; grimësira të prodhuara nga drithërat; drithëra për ushqim 

të njerëzve; drithëra të përgaditura për ushqim; drithëra për mëngjes; pllaka nga drithërat; 

miell nga drithërat; grurë (miell nga gruri); drithëra; drithëra për mëngjes të cilat përmbajnë  

përzierje të frutave dhe fiber; pije me bazë çaji me shije të frutave; ëmbëlsira frutash; pllaka 

me proteina të larta  nga drithërat;  mashurka gruri për konsum njerzorë; përzierje për 

ushqim  të cilat përbehën prej fjollave të grurit dhe frutave të thara;  fjolla të  tërshërës dhe 

grurit; fjolla të drithërave të thara; biskota nga fjollat e tërshërës; fjolla nga elbi; fjolla 

misri; fjolla gruri; fjolla [tërshëre]; fruta arrash të mbështjellura më çokolatë; elb i çeruar;  

kokrra të drithërave të çeruara për ushqim njerëzorë; muesli deserte; muesli; fara lini për 

konsum njerëzorë; drithëra, qull dhe tërshërë për mëngjes; thërrime buke; bollgur; bukë; 

kreker me shije të  mëlmesave të erëzave; kreker me shije frutash; kreker me shije 

mëlmesash; grimësira nga krekeri- toste; kreker nga orizi; kreker nga thekra; kreker nga 

gruri i pa qëruar; kreker i njëlmët; kreker  

[ushqyes]; kreker; kuleç të ëmbël tërshëre për konsumim njerëzorë; kuleç të ëmbël nga 
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orizi; kuleç të ëmbël nga bajamat; ushqim nga mielli; miell elbi me kokrra të trasha; ushqim 

me bazë tërshëre; grimëtësira me bazë orizi; grimësira me bazë drithërash; bukë dy herë e 

pjekur (galetë); pije me bazë çaji; lëngje me bazë çaji; aroma çaji; ekstrakte çaji; përzierje 

çaji; instant çaji; çaj; miell; përgaditje bimore si zëvendësues të kafes; buk pa tharëm; 

përgaditje aromatike  për konsum-ushqim. 

 

   

 

(111)  19421 

(151)  04/11/2016 

(181)  09/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1147 

(732)  Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt,  DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D"Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  SEROFINE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 10   Gjilpëra të cilat përdoren në mjekësi në fushat e terapisë për imunologji, 

endokrinologji, pjellori (fertilitet) dhe onkologji.   

 

 

 

(111)  19423 

(151)  04/11/2016 

(181)  09/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1148 

(591)  Kaltërt e errët, kaltërt e ndritshme, 

kafe, bardhë   

(732)  Intercontinental Great Brands LLC          

100 Deforest Avenue East Hannover New 

Jersey  07936, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Produkte bukëpjekësish, biskota, keksa, kuleç të ëmbël, torte me djath, kuleç 

me thërime buke, ëmbëlsira të ngrira, akullore, kornet-kupë për akullore, puding, pite, petë 

për pite dhe çokolatë e ngrohët.   
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(111)  19429 

(151)  04/11/2016 

(181)  09/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1149 

(732)  PHARMACTİVE İLAÇ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ          

Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. Aslanoba 

Plaza No: 19/3 Güneşli BAĞCILAR, 34218 

İSTANBUL, TR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"           

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesat dietike për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materialet 

për fashim, material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet. 

 

   

 

(111)  19372 

(151)  03/11/2016 

(181)  09/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1150 

(591)  E verdhe, e zeze dhe boje hiri   

(732)  WD-40 Manufacturing Company          

A corporation of the state of California, 

United States of America     

1061 Cudahy Place San Diego, California 

92110, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Shtrese mbrotjëse për parandalimin e ndryshkut.   

3   Pastrues kontakti (contact cleaner), dilubrifikues, pastrues për sipërfaqet metalike.   

4   Vajëra për heqjen e ndryshkrut dhe vajëra lubrifikuese.   
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(111)  19248 

(151)  26/10/2016 

(181)  10/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1151 

(732)  BERLIN-CHEMIE AG          

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ANAFTIN 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Produkte higjienike orale, gjel oral, spërkatës oral; gargarë dhe gjel me brushë 

për daljen e dhëmbëve.   

5   Produkte farmaceutike; aplikacione orale për trajtimin e ulcerave të gojës, lezioneve në 

gojë dhe për daljen e dhëmbëve; produkte higjienike orale dhe substanca dietetike të 

përshtatura për përdorim mjekësor.   

10   Pajisje mjekësore; gjel oral, spërkatës oral, gargarë dhe gjel me brushë për daljen e 

dhëmbëve.   

 

 

 

(111)  19250 

(151)  26/10/2016 

(181)  10/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1152   

(300)  1317683  25/09/2015  BX 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL, 

NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  AEROWAVE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 17   Stuko izoluese; materiale për paketim, shtupim dhe mbushje.   

 

 

 

(111)  19251 

(151)  26/10/2016 

(181)  11/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1154 

(591)  Kaltërt, e bardhë, e zezë, ngjyrë bezhë, 

gjelbërt, portokalli, të verdhë, vjollcë  

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d.Ante Starčevića 32 48 000 Koprivnica, 

HR 

(540)   
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Perime të konzervuara, thara dhe të ziera, posaçërisht perime të njelmëta dhe 

thartësuara; supa dhe pregaditës për supa, posaçërisht pregaditës për supa nga perimet dhe 

koncentrat bujoni.   

30   Salcë (përveç salcave përsallatë),  mëlmesa, erëza, shtesa për gjellëra (për përmirsim të 

shijes) me bazë të perimeve të kripura për guzhina.   

35   Publikime dhe marketing; publikime.   

 

 

 

(111)  19253 

(151)  26/10/2016 

(181)  11/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1155 

(591)  kafe, portokalli, e verdhë dhe e bardhë   

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32 48 000 Koprivnica, 

HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Libra elektronike të cilat mund të shkarkohen; publikime javore të cilat mund të 

shkarkohen në formë elektronike nga interneti; publikime elektronike në formë reviste të 

cilat mund të shkarkohen; libra digjitale të cilat mund të shkarkohen nga interneti; 

publikime elektronike në formë revistash të cilat mund të shkarkohen; libra digjital të cilat 

mund të shkarkohen nga interneti; publikime të cilat mund të shkarkohen; publikime në 

format elektronik.   

16   Publikime; botime promovuese; revista periodike (revista); publikime periodike të 

shtypura; mbulesa letre për tavolina; shtresa letre për tavolina; kuzhiniere (libër); 

kuzhiniere; libra me reçeta; lista gjellërash; follder (produkt nga letra); revista (botime 

periodike); revista si shtesa për gazeta.   

35   Publikime dhe marketing; publikime.  
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(111)  19255 

(151)  26/10/2016 

(181)  11/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1156 

(732)  Adam Opel AG   Bahnhofsplatz 1 

65423 Ruesselsheim, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  Grandland 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Automjete motorike, pjesë të tyre dhe pjesë reserve, të cilat janë përfshirë në 

këtë klasë. 

 

   

 

 

 

(111)  19264 

(151)  27/10/2016 

(181)  12/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1158 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC          

100 Deforest Avenue East Hannover New 

Jersey  07936, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Produkte bukëpjekësish, biskota, keksa, kuleç të ëmbël, torte me djath, kuleç 

me thërime buke, ëmbëlsira të ngrira, akullore, kornet-kupë për akullore, puding, pite, petë 

për pite dhe çokolatë e ngrohët. 
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(111)  19374 

(151)  03/11/2016 

(181)  12/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1159  

(732)  ADOL sh.p.k.Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ADOL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.    

 

 

 

(111)  19376 

(151)  03/11/2016 

(181)  12/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1160 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  " 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32    ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

34   Cigare; duhan; artikuj për duhanpirës.   
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(111)  19378 

(151)  03/11/2016 

(181)  12/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1161 

(732)  ADOL sh.p.k.Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32    ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

34   Cigare; duhan; artikuj për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  19380 

(151)  03/11/2016 

(181)  12/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1162 

(732)  ADOL sh.p.k.Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32    ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

34   Cigare; duhan; artikuj për duhanpirës.   
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(111)  19260 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1168 

(732)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,          

Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart,  

B(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  SHINGRIX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Vaksina për përdorim njerëzor.   

 

 

 

(111)  19266 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1169 

(732)  GlaxoSmithKline PBiologicals S.A.,          

Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  LIBZORIX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Vaksina për përdorim njerëzor.   

 

 

 

(111)  19267 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1170   

(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD.P. O. BOX : (309), Ugland House, 

Grand Cayman KY1-1104, , KY 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Yndyrna ushqimore, vajra ushqimor, margarina, gjalpë.   
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(111)  19268 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1171 

(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD.P. O. BOX : (309), Ugland House, 

Grand Cayman KY1-1104,  KY 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Yndyrna ushqimore, vajra ushqimor, margarina, gjalpë. 

      

 

 

(111)  19269 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1172   

(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD. P. O. BOX : (309), Ugland House, 

Grand Cayman KY1-1104, , KY 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Yndyrna ushqimore, vajra ushqimor, margarina, gjalpë.   

 

 

(111)  19270 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1173 

(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD. P. O. BOX : (309), Ugland House, 

Grand Cayman KY1-1104,  KY 

 (740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; pije qumështi [dominuese me qumësht], krem 
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[produkte bulmeti], shllak ëmbëlsire, krem gjalpi, djathë, mish, peshk, shpendët dhe kafshët 

e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatuara; xhele, 

reçel, komposto; vezë, vajra dhe yndyrna ushqimore.   

30   Makarona, lloje makaronash (noodles), pasta, vermicelli, salcë domateje, spageti, kafe, 

çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate të prodhuara prej 

drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akull; mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, 

mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

 

 

(111)  19271 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1174  

(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD.P. O. BOX : (309), Ugland House, and 

Cayman KY1-1104,  KY 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Pure domatesh, salcë domatesh për gatim, perime në kuti konservash, fruta dhe 

perime të konservuara, të thara dhe të gatuara; mish, peshk, shpendët dhe kafshët e gjahut; 

ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatuara; xhele, reçel, 

komposto; vezë, vajra dhe yndyrna ushqimore. 

30   Makarona, lloje makaronash (noodles), pasta, vermicelli, salcë domateje, spageti, kafe, 

çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate të prodhuara prej 

drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akull; mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, 

mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

 

 

(111)  19272 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1175 

(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD. P. O. BOX : (309), Ugland House, 

Grand Cayman KY1-1104, , KY 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   
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( 511 ) 32   Pije energjetike; ujë i gazuar; pije malti; pije izotonike; pije joalkoolike; lëngje 

frutash; pije frutash.   

 

 

(111)  19273 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1176 

(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD.P. O. BOX : (309), Ugland House, 

Grand Cayman KY1-1104, KY 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhëz dhe substanca tjera për përdorim lavanderie; prepararte 

pastrues, lustrues, krrues dhe abraziv; sapunë; parfume, vajra esencial, kozmetikë, locione 

flokësh; dentifric, detergjent. 

    

   

 

 

 

(111)  19274 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1177 

(540)   
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(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD.P. O. BOX : (309), Ugland House, 

Grand Cayman KY1-1104,  KY 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Pelena; brekë vatë për bebe (brekë - pelena); brekë – pelena (për bebe);  pelena 

(vatë  bebesh); vata të papërmbajtura; kilota sanitare; kilota menstruacionesh; brekë 

(sanitare); peshqir (sanitar). 

    

   

 

 

 

(111)  19275 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1178   

(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD.P. O. BOX : (309), Ugland House, 

Grand Cayman KY1-1104,  KY 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; pije qumështi [dominuese me qumësht], krem 

[produkte bulmeti], shllak ëmbëlsire, krem gjalpi, djathë.   

 

 

(111)  19276 

(151)  27/10/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1179 

(591)  Njgyrë e kuqe, e bardhë  

(732)  Медиа Ворлд Невс Дооел Скопје          

Ул. Џон Кенеди бр.9А, Скопјe, MK 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

599 

 

 

 
 

 

( 511 ) 38   Huazim i kohës për qasje në rrjetin global kompjuterik, emitim i televizionit 

kablovik, emitim i radio programeve, emitim i programeve televizive, komunikim me 

telefonë celular, sigurim i internet dhomave për biseda, komunikim me ndihmën e 

terminaleve kompjuterike, komunikim me ndihmë të rrjeteve optike kablore, komunikim 

me telegrame, komunikim me telefon, transmetim i fotografive dhe porosive me ndihmën e 

kompjuterëve, shërbime me tabela elektronike për shpallje [shërbime telekomunikacioni], 

postë elektronike, transmetim (transmetim nëpërmjet faksit), informata nga lëmi i 

telekomunikimeve, dërgim i porosiva, agjenci informimi, referim [radio, telefonike ose 

mjeteve tjera për komunikim elektronik], sigurim i qasjes në bazën e të dhënave, sigurim i 

kanaleve telekominikuese për blerje televizive (tele shoping), sigurim i lidhjeve 

telekomunikative në rrjetin global kompjuterik, sigurim i qasjes së shfrytëzuesve në rrjetin 

global kompjuterik [provajder të shërbimeve], huazim i aparateve të telefaksit, aparate për 

dergimin e porosive (huazim i aparateve për dërgim të porosive), huazim i modemeve, 

huazim i pajisjeve telekomunikative, transmetim nëpërmjet satelitit, shërbime të kyqjes dhe 

furnizimit telekomunikativ, shërbime të transmetimit të konferencave nga largësia, 

transmetim i telegrameve, shërbime telegrafike, shërbime telefoni, shërbime teleksi, 

transmetim i datotekave digjitale, transmetim pa tel.   

41   Organizim dhe udhëheqje me koncerte, Organizim dhe udhëheqje me konferenca, 

Organizim dhe udhëheqje me kongrese, Organizim dhe udhëheqje me seminare, Organizim 

dhe udhëheqje me simpoziume, Organizim dhe udhëheqje me punëtori [trajnim], organizim 

i konkurseve të bukurisë, rezermin i vendeve në show prograve, biblioteka lëvizëse 

(shërbime të bibliotekave lëvizëse), publikim librash, shërbimeve të kampeve për verim 

[argëtim], shërbimeve të kampeve sportive, huazim i filmave kinematografik, shfaqje 

filmash, shërbime klubesh [argëtim ose arsimim], gara (organizim i garave) [arsimim ose 

argëtim], gara (organizim i garave sportive), kurse korespondence, shërbime të disk 

xhokeit, sinkronizim, videoshiritë (montim i videoshiritëve), informim për arsimin, mësim 

fetar (mësimdhënie fetare), hulumtime pedagogjike, shërbime arsimimi, publikime 

elektronike, shërbime të artistëve të estradës [argëtues], argëtime (informim për argëtime), 

organizim i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore, organizim i revyve të modës 

për qëllime argëtuese, prodhim të filmave, shërbime të lojërave që sigurohen on line nga 

një rrjet informatik, drejtim (drejtim profesional) [këshilla lidhur me arsimimin dhe 

aftësimin], shërbime të klubeve shëndetsore, gjuhë nëpërmjet shenjave (interpretim i gjuhës 

me shenja), shërbime përkthyesi, shërbime dizajnuesi të cilat nuk janë për qëllime 

reklamimi, argëtim, kolukviume (Organizim dhe udhëheqje me kolukviumet), biblioteka 

për huazim të librave, mbajtje e shfaqjeve drejtpërsedrejti, mikrofilmim, pozim i artistëve si 

modelë, pajijse dhe prozhektorë filmash (huazim i prozhektorëve dhe paisjeve për  filma), 

studio filmike, shërbime të komponimit të muzikës, variete, shërbime të reporterëve, 

shërbime të orkestrave, organizim i ballove, organizim i show programeve [shërbime 

impresive], planifikim argëtimesh, reportazhe fotografike, fotografi, produksion muzikor, 

sigurim i shërbimeve për karioke, sigurim i publikimeve elektronike on line që nuk mund të 

shkarkohen, publikim on line  i librave dhe revistave elektronike, radio dhe TV aparate 

(huazim i radio dhe TV aparateve), argëtim me ndihmën e radios, shërbime të studiove për 

icizim, kushte për rekreacion (sigurim i kushteve për rekreacion), huazim i audio paisjeve, 

huazim i mjeteve për ndriçim të skenës teatrore dhe studiove televizive, videokamera 
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(huazim të videokamerave), videorekorderë (huazim i vedorekorderëve), shërbime të 

shkrimit të skenografive, huazim i dekorit për skena dhe shfaqje, produksion i show 

programeve, huazimi shënimeve të zërit, huazim i dekorit skenik, titrim i filamve, argëtim 

televiziv, produksion i radio dhe TV programeve, tekste të publikuara në përjashtim të 

teksteve reklamuese, shfaqje teatrale, organizim i kohës të ndeshjeve sportive, përkthim, 

prodhim i filmave në video shiritave, videoshiritë (huazim i videoshiritave), incizim i 

videoshiritave, shkrim i teksteve që nuk janë tekste reklamuese. 

 

   

 

(111)  19387 

(151)  03/11/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1180 

(732)  The Cartoon Network, Inc. 1050 

Techwood Drive, NY Atlanta, Georgia 

30318  , US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  BOOMERANG 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Incizime audio dhe audio vizuele; dëgjuese audio (spikerë) që barten; paisje për 

kompakt disk; stereo personale; stacione elektronike (docking); dëgjuese; dëgjuese për 

veshë; kompjuterë personal dhe kompjuter tablet; shtresa për maus; maus për kompjuter; 

tastierë për kompjuter; driver për USB; makina për karaoke; radiolidhje dydrejtimëshe 

(walkie talkie); telefona; kalkulatorë, vizore; kompjuterë, kamera, (fotografike), film 

(fotografik); magnet dekorues; korniza për foto digjitale; helmeta mbrojtëse për sporte; tuba 

ajri; maska për notim; paisje kërkuese për not; syze; syze dielli; korniza dhe mbajtëse të 

tyre; fajlla audio, video, audiovizuel dhe foto që mund të shkarkohen; softuerë kompjuterik; 

kartela për video-lojëra; softuerë për video-lojëra; softuerë që mund të shkarkohet për 

paisje të mobilave; kartela të memories për paisje të video-lojërave; qanta për paisje 

elektronike personale; si telefona mobil, laptop, tablet kompjuterik; kamera digjitale; paisje 

digjitale audio dhe lexues të librave elektronik; mbështjellës mbrotjëse; mbajtëse dhe 

mbuluese për telefona, laptop, tablet kompjuterik; kamera digjitale; paisje digjitale audio 

dhe lexues të librave elektronik, shtresa për telefona mobil, shirita dhe mbajtëse.   

38   Shërbime transmetimi nëpërmes rrjetit, kabllove, satelitit, radio, internetit, rrjeteve pa 

kabllo (wireless) dhe rrjeteve tjera elektronike komunikuese; transmetimi I përmbajtjeve 

me video dhe audio nëpërmes Internetit; rrjeteve pa kabllo (wireless) rrjeteve tjera 

elektronike komunikuese; ofrimi I përmbajtjeve video dhe audio nëpërmes video-në-

kërkim; ofrimi I forumeve online; ofrimi I dhomave të bisedave dhe tabelave të buletineve 

elektronike për transmetimin e mesazheve ndërmjet përdoruesve në fushën e argëtimit.   

41   Shërbime argëtimi, si ofrimi I programeve me përmbajtje argëtuese nëpërmes 

televizionit, satelitit, internetit, rrjeteve pa kabllo (wireless), si dhe rrjeteve tjera 

komunikuese elektronike; ofrimi I publikimeve online që nuk mund të shkarkohen; ofrimi I 

ëebfaqeve që ka përmbajtje audio-vizuele, informata argëtuese dhe lojëra online; ofrimi I 

muzikës online; që nuk mund të shkarkohet; ofrimi I videove online; që nuk mund të 

shkarkohen; prezentimi I performancave argëtuese drejtpërsëdrejti; shërbime argëtimi në 
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parqe; prodhimi I filmave; përmbajtjeve digjitale argëtuese të televizionit.   

 

 

 

(111)  19388 

(151)  03/11/2016 

(181)  13/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1181 

(591)  Vjollcë, e bardhë, e verdhë, e zezë dhe 

e kuqe  

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Biskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të    

ëmbël, tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje. 

   

 

 

 

(111)  19605 

(151)  15/11/2016 

(181)  16/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1182 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation                

300 Park Avenue New York, New York 

10022 , US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R"kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PALMOLIVE NATURALS  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte 

pastrues, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

locione flokësh; pluhur dhëmbësh; hidratues për trup dhe lëkurë, krem dhe locion; 

preparatet për pastrimin e trupit dhe lëkurës; preparatet për kujdesin e flokëve, përkatësisht 

shampon për flokë, balsam për flokë, xhel dhe llak.   
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(111)  19390 

(151)  03/11/2016 

(181)  17/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1183 

(300)  302015106434.7/25  25/09/2015  DE 

(732)  bugatti Holding Brinkmann GmbH & 

Co. KG  Hansastraße 55 32049 Herford , DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"        

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  EDUARD DRESSLER  

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Çanta për telefona mobil; çanta për laptopë; çanta për fletore.   

18   Mallra të bëra prej lëkure dhe imitime të lëkurës, për aq sa përfshihen në klasën 18, në 

veçanti, çanta, çanta shpine, çanta për kostum, kuleta, çanta dore, këllëfe për çelës, këllëfe 

për vegla shkrimi, këllëfe për takëme; portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella; çadra 

dielli; lëkurë dhe imitime të lëkurës.   

25   Veshje; këpucë; kapelë; rripa.   

 

 

 

(111)  19277 

(151)  27/10/2016 

(181)  18/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1187 

(732)  MAHS INVESTMENT HOLDING 

LTD. P. O. BOX : (309), Ugland House, 

Grand Cayman KY1-1104, , KY 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Preparate zbardhëz dhe substanca tjera për përdorim lavanderie; prepararte 

pastrues, lustrues, krrues dhe abraziv; sapunë; parfume, vajra esencial, kozmetikë, locione 

flokësh; dentifric, detergjent. 

     

 

 

 

(111)  19278 

(151)  27/10/2016 

(181)  18/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1191 

(591)  E kuqe, e verdhë  

(732)  Muradif Haskovic Rr.Bedri Pejani 

Nr.12 10000 Prishtinë,  KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

(540)   
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R"kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

( 511 ) 35   Reklamim; shpërndarja e reklamave dhe materialeve promovuese, duke 

përfshirë mostra dhe pajisjet; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; shërbime 

administrative; shërbimet e biznesit ndërmjetës për marketingun e makinave automatike për 

lojëra; menaxhimin e biznesit në lidhje me sallat për operimin e lojërave me makina 

automatike.   

38   Telekomunikacion, në veçanti transmetim të mesazheve, fotografive dhe videove  

nëpërmjet internetit për realizimin e basteve; linjat telefonike.   

41   Lojërat e fatit, në veçanti realizim të basteve sportive, bastet e të gjitha llojeve, bastet 

on-line, bast nëpërmjet interneti dhe bast nëpërmjet telefoni; marrëveshje e lotarive, botimi 

i revistave sportive, revistat e basteve, revista sportive dhe revistat e basteve; rezervimi i 

biletave për ngjarje sportive.   

 

 

(111)  19279 

(151)  27/10/2016 

(181)  19/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1195 

(732)  3M Company, a Delaware 

Corporation 3M Center, 2501 Hudson Road 

St. Paul, Minnesota 55144, , US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R"kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SCOTCH-BRITE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 21   Pajisje shtëpiake ose enë kuzhine dhe kontejnerë;  pajisje për qëllime pastrimi; 

fërkim, pastrim dhe sfungjerët për larje, jastëk dhe furça; fërkim, pastrim dhe sfungjerët për 

larje, jastëk dhe furça, te gjitha me doreza ;  peceta dhe lloje pëlhurash ; lloj pëlhurash për 

fshirjen e pluhurit; dorashka pa gishta për fshirjen e pluhurit; leckë; fshesa; lopatëz për 

heqjen e pluhurit; fshirëse pluhuri; heqësit linë dhe pajisjet për heqjen e flokëve manar me 

përmbajtje të  rripit e shtrëngues për flokët manar dhe heqësit linë, dhe rimbushesite e tyre ; 

fleta linë dhe cilindrat linë; dorashka për qëllime shtëpiake; pompë lavamanësh; kruajtëse; 

kuti  për të mbajtur sfungjerët dhe sendet e tjera shtëpiake apo të kuzhinës; sapun dhe 

brusha farmaceutike; shkopi kuzhine me brushë me përmbajtje të sapunit natyrore; kova për 

përdorim shtëpiak.   

 

 

(111)  19280 

(151)  27/10/2016 

(181)  20/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1196 

(732)  N.T.SH."RADIO TAXI STAR"         

Nëna Terezë- Gjakovë, KS 

(540)   
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( 511 ) 39   Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave, përgaditje udhëtimi.   

 

 

(111)  19391 

(151)  03/11/2016 

(181)  20/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1198 

(732)  IREKS GmbH Lichtenfelser Str. 20 

95326 Kulmbach, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  IREKS 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Preparatet ushqimore dhe përbërësit bazë të kafes, çaj, kakao, sheqer dhe / ose 

substancave të sheqerit dhe / ose erëza me aromatizues natyral dhe / ose artificial, d.m.th 

kafe, çaj dhe pije me bazë kakao, duke përfshirë edhe formën e çastit ; kafe, kakao dhe / ose 

përzierjet e erëzave për përgatitjen e pastave dhe ëmbëlsirave; miell, miell ënjtje, duke 

përfshirë edhe ato që përmbajnë diastaze; përzierjet e miell të përgatitur dhe gjysëm të 

përgatitura për pjekje; përbërësit për pjekje dhe përbërësit e brumërave për përgatitjen e 

pastave dhe ëmbëlsirave me një bazë të produkteve të drithërave; nisheste dhe produktet e 

nishestesë, d.m.th nisheste të para-xhelatinizuar, sheqer niseshte, shurup i niseshtesë, 

maltodekstrina dhe dekstrinat piro (të përfshira në klasën 30); brumë acidifiruar, brumë i 

ardhur, maja, pluhur i brumrave; pastë dhe ëmbëlsira, në veçanti bukë, biskota dhe 

produket e furrës afatgjate; pjekjet, mbushjet,dekorimet,  mbështjelljet dhe përzierjet 

shkëlqyese dhe krem për pastë dhe ëmbëlsira; preparatet dhe përbërësit për përgatitjen e 

brumërave për tortë, brumë ëmbëlsirash për përgatitjen e formave të ndryshme dhe maja 

për ardhjen e brumërave; brumë për biskota, përzierjet spoge, pastë Choux dhe përzierjet 

themelore  për brumëra; shtesa për trashje, xhelatinizimet (shurup glukoze) dhe agjentet 

stabilizues për kremra (të përfshira në klasën 30); mjaltë, kthyesit në krem sheqer, 

aromatizues natyrale dhe artificiale, esenca dhe ekstrakte për gjëra ushqimore (jo vajra 

esenciale); erëza , përzierjet e erëzave, duke përfshirë në formën e aromave, ekstrakte dhe 

koncentrate; preparatet e erëzave; akuj; akuj të ngrënshëm me qëndrueshmëri afatgjate, 

pluhurat për akullore; dekstrozë; miell malte, ekstrakte të maltit dhe preparate të tjera të 

maltit ushqimor.   
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(111)  19107 

(151)  19/10/2016 

(181)  23/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1201 

(732)  Philip Morris Products S.A.Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R"kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 

çakmak, shkrepëse.   

 

 

 

(111)  19109 

(151)  19/10/2016 

(181)  24/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1203 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, , NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

606 

 

 

 

(111)  19110 

(151)  19/10/2016 

(181)  25/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1204 

(732)  Rotam Agrochem International 

Company Limited Unit 6, 26/F, Trend 

Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, , 

HK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Kimikale që përdoren në agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; fertilizues; 

përmirësues të dheut; shtesa të dheut; kondicionerë për dhe; ndryshues dheu; dhe i 

përgatitur; kimikale për pasurimin e dheut; kimikale për kondicionimin e dheut; materiale 

për përmirësimin e dheut; agjensë për përmirësimin e dheut; substanca për përmirësimin e 

dheut; pleh organik; pleh sintetike; pleh që përmbanë antioksidantë; shtesa (kimike -) për 

pleh; pleh me mikro-organizma të shtuar; preparate diagnostifikuese, përpos për qëllime 

mjekësore apo veterinare; preparate biologjike, përpos për qëllime veterinare; shtesa për 

ushqime të kafshëve (jo për qëllime mjekësore); shtesa (kimike - )për fertilizues; substanca 

për ruajtjen e farave; substanca për rregullimin e rritjes së bimëve; substanca për 

promovimin e rritjes së bimëve; rregullatorë të rritjes së bimëve; hormone për bimë 

(fitohormone).   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore dhe 

veterinare; substanca dhe ushqime dietike të adoptuara për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; ushqim mjekësor për kafshë; preparate vitaminoze për kafshë; shtesa ushqimore 

për kafshë; ushqim për foshnje; leukoplaste,;materiale për lidhje; materiale për dhëmbë; 

dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen e paraziteve; fungicide; herbicide; 

parasiticide; insekticide; pesticide.   

 

 

(111)  19111 

(151)  19/10/2016 

(181)  25/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1205 

(591)  E kuqe dhe e kaltërt  

(732)  Rotam Agrochem International 

Company Limited  Unit 6, 26/F, Trend 

Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, 

HK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Kimikale që përdoren në agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; fertilizues; 

përmirësues të dheut; shtesa të dheut; kondicionerë për dhe; ndryshues dheu; dhe i 
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përgatitur; kimikale për pasurimin e dheut; kimikale për kondicionimin e dheut; materiale 

për përmirësimin e dheut; agjensë për përmirësimin e dheut; substanca për përmirësimin e 

dheut; pleh organik; pleh sintetike; pleh që përmbanë antioksidantë; shtesa (kimike -) për 

pleh; pleh me mikro-organizma të shtuar; preparate diagnostifikuese, përpos për qëllime 

mjekësore apo veterinare; preparate biologjike, përpos për qëllime veterinare; shtesa për 

ushqime të kafshëve (jo për qëllime mjekësore); shtesa (kimike - )për fertilizues; substanca 

për ruajtjen e farave; substanca për rregullimin e rritjes së bimëve; substanca për 

promovimin e rritjes së bimëve; rregullatorë të rritjes së bimëve; hormone për bimë 

(fitohormone).   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore dhe 

veterinare; substanca dhe ushqime dietike të adoptuara për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; ushqim mjekësor për kafshë; preparate vitaminoze për kafshë; shtesa ushqimore 

për kafshë; ushqim për foshnje; leukoplaste,;materiale për lidhje; materiale për dhëmbë; 

dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen e paraziteve; fungicide; herbicide; 

parasiticide; insekticide; pesticide.   

 

 

(111)  19113 

(151)  19/10/2016 

(181)  25/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1206  

(591)  Portokalli, ari, gjelber, kafe, bardh, zi   

(732)  Mast- Jägermeister SE          

Jägermeisterstrasse 7-15 38296 

Wolfenbüttel,  DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"          

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Vepra artistike dhe figura prej letre dhe kartoni, dhe modele te arkitektëve; 

dekorime dhe materiale dhe media artistike; materiale filtrimi prej letre; çantat dhe artikuj 

për paketim, mbështjellje dhe ruajtje prej letre, kartoni ose plastika; furnizime me material 

shkrimi dhe edukative; ngjitësa për qëllime ne materiale shkrimi ose amvisëri; mbajtës të 

parave; produkte prej letre që hedhën; material i shtypur; letër dhe karton; dhe pjesët dhe 

pajisjet  e të gjitha produkteve te lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.   

25   Kapelat;   rrobat; mbathjet e këmbëve (këpucët); dhe pjesët dhe pajisjet e të gjitha 

produkteve të përmendura me sipër të përfshira ne këtë klasë.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrës), në veçanti spiritet (pije alkoolike te destiluara) herbal; 

pijet e para-përziera alkoolike.   
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(111)  19114 

(151)  19/10/2016 

(181)  25/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1207 

(591)  Portokalli , ari, gjelbër, kafe, bardh, zi  

(732)  Mast- Jägermeister SE          

Jägermeisterstrasse 7-15 38296 

Wolfenbüttel, DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"           

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 16   Vepra artistike dhe figura prej letre dhe kartoni, dhe modele te arkitektëve; 

dekorime dhe materiale dhe media artistike; materiale filtrimi prej letre; çantat dhe artikuj 

për paketim, mbështjellje dhe ruajtje prej letre, kartoni ose plastika; furnizime me material 

shkrimi dhe edukative; ngjitës për qëllime ne materiale shkrimi ose amvisëri; mbajtës të 

parave; produkte prej letre që hedhën; material i shtypur; letër dhe karton; dhe pjesët dhe 

pajisjet  e të gjitha produkteve te lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.   

25   Kapelat;   rrobat; mbathjet e këmbëve (këpucët); dhe pjesët dhe pajisjet e të gjitha 

produkteve të përmendura me sipër të përfshira ne këtë klasë.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrës), në veçanti spiritet (pije alkoolike te destiluara) herbal; 

pijet e para-përziera alkoolike.   

 

 

(111)  19117 

(151)  19/10/2016 

(181)  25/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1208 

(732)  Mast- Jägermeister SE           

Jägermeisterstrasse 7-15 38296 

Wolfenbüttel,  DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"           

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Përmbajtja e regjistruar; pajisje e teknologjisë së informacionit dhe audiovizuale; 

telefonat mobil dhe mbeshtjellesat e telefonave mobil; magnetet, magnetizuesit dhe 

demagnetizuesit; pajisjet për trajtimin e e përdorimit të energjisë elektrike; aparatet, 

instrumentet dhe kabllot për energji elektrike; pajisjet optike, përforcuesit dhe korrektoret; 

pajisjet e sigurisë, të sigurimit, mbrojtjes dhe sinjalizimit; pajisjet për zhytje; pajisjet per 

navigacion, udhëzime, përcjellje, shenjëzim dhe krijimin e hartave; instrumentet, treguesit 

dhe kontrolloret për matje, zbulim dhe monitorim; aparaturat për hulumtime shkencore dhe 
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laboratorike, aparaturat dhe simulatoret edukativ; dhe pjesët dhe pajisjet të të gjitha 

mallrave të mësipërme, të përfshira në këtë klasë.   

16   Vepra artistike dhe figura prej letre dhe kartoni, dhe modele te arkitektëve; dekorime 

dhe materiale dhe media artistike; materiale filtrimi prej letre; çantat dhe artikuj për 

paketim, mbështjellje dhe ruajtje prej letre, kartoni ose plastika; furnizime me material 

shkrimi dhe edukative; ngjitësa për qëllime ne materiale shkrimi ose amvisëri; mbajtës të 

parave; produkte prej letre që hedhën; material i shtypur; letër dhe karton; dhe pjesët dhe 

pajisjet  e të gjitha produkteve te lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.   

21   Statujat, figurat, shtojcat dhe veprat e artit, të përfshira në këtë klasë; qelqi i papunuara 

dhe gjysmë i punuar, jo i specifikuar për përdorim; brushat dhe artikujt për krijimin e 

brushave; takëme për tavolina dhe enët dhe kontejnerët; kriklla (gote e madhe), në veçanti 

kriklla qe hedhen dhe te ri-përdorshme te bëra prej plastike ose qelqi; artikuj pastrimi; ene 

kozmetike dhe higjienike dhe artikuj banjore; artikuj për kafshët, përkatësisht aquaria dhe 

vivaria, pajisjet për kontrollin e dëmtuesve dhe parazitëve, banjo zogu, kafaze, artikuj për te 

ushqyerit dhe  për pije, enë për mbajtje te peshqve, artikuj për përkujdesje, artikuj për te 

rregulluar folenë, laket, artikuj për deponimin e mbeturinave; artikuj për rroba dhe mbathje, 

ne veçanti kapëse për zbathjen e çizmeve dhe lugët e këpucëve, kapëse për afrim te 

kopsave, rafte për rroba, barele për rroba, artikuj për hekurosje dhe palosje te rrobave, 

lustrues këpucësh, aparat për zgjatje dhe formësim te këpucëve; dhe pjesët dhe pajisjet të të 

gjitha mallrave të mësipërme, të përfshira në këtë klasë.   

25   Kapelat;   rrobat; mbathjet; dhe pjesët dhe pajisjet e të gjitha produkteve të përmendura 

me sipër të përfshira ne këtë klasë.   

32   Birra dhe produktet e birrarisë; pijet jo-alkoolike; preparatet për përgatitjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrës), në veçanti spiritet (pije alkoolike te destiluara) herbale; 

pijet e para-përziera alkoolike.   

 

 

(111)  19118 

(151)  19/10/2016 

(181)  25/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1209 

(732)  Mast- Jägermeister SE           

Jägermeisterstrasse 7-15 38296 

Wolfenbüttel, DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"           

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Përmbajtja e regjistruar; pajisje e teknologjisë së informacionit dhe audiovizuale; 

telefonat mobil dhe mbështjellësit e telefonave mobil; magnetet, magnetizuesit dhe 

demagnetizuesit; pajisjet për trajtimin e e përdorimit të energjisë elektrike; aparatet, 
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instrumentet dhe kabllot për energji elektrike; pajisjet optike, përforcuesit dhe korrektoret; 

pajisjet e sigurisë, të sigurimit, mbrojtjes dhe sinjalizimit; pajisjet per zhytje; pajisjet per 

navigacion, udhëzime, përcjellje, shenjëzim dhe krijimin e hartave; instrumentet, treguesit 

dhe kontrolloret per matje, zbulim dhe monitorim; aparaturat për hulumtime shkencore dhe 

laboratorike, aparaturat dhe simulatoret edukativ; dhe pjesët dhe pajisjet të të gjitha 

mallrave të mësipërme, të përfshira në këtë klasë.   

25   Kapelat;   rrobat; mbathjet e këmbëve (këpucët); dhe pjesët dhe pajisjet e të gjitha 

produkteve të përmendura me sipër të përfshira ne këtë klasë.   

32   Birra dhe produktet e birrarisë; pijet jo-alkoolike; preparatet për përgatitjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrës), në veçanti spiritet (pije alkoolike te destiluara) herbale; 

pijet e para-përziera alkoolike.   

 

 

(111)  19120 

(151)  19/10/2016 

(181)  25/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1211   

(732)  Actavis Group PTC ehf         

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur, IS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  LACTOCARE 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 5   Preparatet farmaceutike dhe substancat; shtesat ushqimore.   

 

 

(111)  19121 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1213 

(591)  E zezë   

(732)  SHENZHEN NEW INDUSTRIES 

BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD          

NO.16, JINHUI ROAD, JINSHA 

COMMUNITY, PINGSHAN NEW 

DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG,  

CN 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.           

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 9   Programe për kompjuter [programet], të regjistruara; software për kompjuter 

[regjistrohen]; programet kompjuterike [software qe shkarkohen]; treguesit sasiorë; etiketa 

elektronike për mallra; tabela elektronike për njoftime; aparate dhe instrumente për analiza; 

aparate dhe instrumente optike; aparate për kontrollim ne distancë; elektroliza.   

10   Aparatet për testimit të gjakut; aparat diagnostike për qëllime mjekësore; aparat që 

përdoren për analiza mjekësor; aparate testuese për qëllime mjekësore; aparat për masazh; 
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aparat radiologjik për qëllime mjekësore; mjete për transfuzion të gjakut; gjymtyrë 

artificiale; jelek për qëllime mjekësore; materiale për qepje.   

42   Programe (software) për dizajnim me kompjuter: programim me kompjuter; sigurimin 

e informacionit mbi teknologjinë kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një ueb-site; 

rifreskimin e programeve kompjuterike; konsulentë për programe (software) kompjuterik; 

dizajnë për sisteme kompjuterike; hulumtim teknik; hulumtim kimike; trajtime klinike; 

hulumtimet biologjike.   

 

 

(111)  19124 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1214 

(591)  E kaltër e mbylltë dhe e gjelbërt  

(732)  DEFACTO PERAKENDE  TICARET  

ANONIM  SIRKETI  Ataturk Mahallesi, 

Bahariye Caddesi No:31, Kucukcekmece - 

Istanbul, TR 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.            

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 3   Zbardhues dhe preparate për pastrim, detergjenteve tjera përveç atyre qe 

përdorim në industrinë përpunuese te prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues për 

rroba, zbutës qe përdoret për rroba, largues i  njollave (shenjave) ne rroba, detergjent për 

makinë te enëve; parfume; kozmetike; aroma; deodorante për përdorim personal dhe 

kafshëve; sapunë; preparate për kujdesie dentare: pastat e dhëmbëve, lëmues për proteza, 

preparate për zbardhjen e  dhëmbëve, lëng për pastrim te gojës, jo për qëllime mjekësore; 

preparate abrazive; leckë zmerile; letër zmerile; guri shtuf; pasta abrazive; preparate për 

shkëlqim të lëkurës, vinyl, metali dhe druri, shkëlqyes dhe krem për lëkurë, vinyl, metali 

dhe druri, dylli për shkëlqim.   

18   Lëkura dhe lëkura te kafshëve te papërpunuara apo gjysmë të punuar, imitime të 

lëkurës, lëkurë e fortë, lëkurë qe përdorën për veshje te brendshme; mallra prej lëkure, 

imitime prej lëkure apo materiale të tjera, të dizajnuara për mbajtjen e artikujve, të përfshira 

në këtë klasë; çanta, kuletat, kuti dhe mbathje bërë prej lëkure apo prej lëkure te fortë; 

mbajtëse për çelësa, mbathje [valixhe], valixhe; çadra; çadrat e diellit; shkopinj për ecje; 

kamxhi; shfrytëzojmë; samar; yzengji; rripat prej lëkure (kuajsh).   

25   Veshje, duke përfshirë të brendshme dhe te jashtme, përveç tjerash edhe veshje te 

veçanta mbrojtëse; çorape, shalla [veshje], shall, shami, rripa [veshje]; mbathje, këpucë, 

shapka, sandalle; mbathje për kokë, kapela, kaqketa, bereta, kapele [mbathje për kokë], 

kapele kafkë.   

35   Zyre funksionale; shërbimet e sekretarisë; rregullim për abonim në gazeta për të tjerët; 

përpilimin e statistikave; zyre për makina me qira; sistem i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; telefonit duke u përgjigjur për abonentët qe nuk janë ne dispozicion; 

menaxhimin e biznesit, administrim biznesi dhe konsulentë biznesi; kontabilitetit; shërbime 

konsulentë tregtare; rekrutimi i personelit, vendosje të personelit, agjenci punësimi, agjenci 

import-eksport; shërbimet e përkohshme për vendosje të personelit; ankande; bashkimi, për 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

612 

 

 

të mirën e të tjerëve, e një shumëllojshmëri të mallrave, duke mundësuar klientëve të 

përshtatshme shikimin dhe blerjen e këtyre mallrave, shërbime të tilla mund të ofrohen nga 

dyqanet e shitjes me pakicë, shitore me shumicë, nëpërmjet medjave elektronike apo 

përmes porosis se katalogëve me post.   

 

 

(111)  19126 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1215 

(732)  GRUPO BIMBO S.A.B.  de  C.V.          

Prolongación Paseo de la Reforma no. 1000 

Colonia Peňa Blanca Santa Fe, Delegación 

Alvaro Obregón, C.P.01210, Měxico Distrito 

Federal, MX 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D"Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  PANRICO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Bukë dhe ëmbëlsira, petulla me lyerje në formë gjevreku, kifle, kifle angleze, 

gjevrek, simite, forma të ndryshme të pogaçeve (kifle), forma të ndryshme të bukës për 

destinime ndryshme, kejka, ëmbëlsira të lehta, petëza të forta meksikane (nachos), çips 

tortëza, biskota, biskota me krunde, biskota me fruta dhe me reçel, patatina të skuqura, 

patatina me fruta, grimcime, rostiçeri për grimcime, biskota të njelmta për grimcime,  

tostada, tostada misri, tostada me fruta, tortëza, misër dhe produkte nga mielli i misrit të 

pjekura, embëlsira, sheqerka, çokolata, marshmallov, goma sheqeri, çamçakez, lëpistra.   

 

 

(111)  19127 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1217 

(732)  Pivovarna Laško, d.d.          

Trubarjeva ulica 28 3270 Laško, SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"           

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  PIVOVARNA LAŠKO UNION 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Çaj i ftohtë, çaj me shtojca me shurupe të bëra nga frutat, çaji, pijet me bazë 

çaji; pije te bëra me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjete e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt 

ushqimor; mjalta, melasë; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli për freskim; budingët; preparatet me bazë të nishestesë; produktët 

e sojës; çokollata dhe produketet e çokollatës; kafe e ftohtë.   

32   Birrat; përzierjet e birrës se ndritshme dhe birrës se errët; birrat pa alkool, birrat me pak 

kalori dhe me pak alkool; pijet e bëra me ekstraktet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve 
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te frutave ose ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; shandy; përzierjet e 

birrave me lemonadë ose lenë portokalli; përzierjet e birrës dhe pijeve pa alkool; ujëtat 

mineral; ujërat e tryezës; ujërat e pijës; uji i  gazuar; ujërat e burimit; sodat (ujërat e 

gazuar); limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e 

frutave; pijet e frutave; lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe 

përgatitjet  tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht te shtuar, produktet ose desertet me bazë qumështi; pijet e perimeve dhe lengjët e 

perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose me perime te shtuara; pijet jo alkoolike të 

fermentuara.   

33   Verë molle; verë; pijet e frutave te fermentuara qe përmbajnë alkool; pijet alkoolike 

(përveç birrave); rum; rum me pak alkool; pijet me bazë rum; pijet e frutave me shtojcë 

alkooli; spiritët; eau-de-vie; raki (eaux-de-vie) e frutave;  brandy (raki) dardhe, në veçanti 

raki e dardhës William; rakitë e kumbullës; xhin; bitters (raki të hidhura) që nuk përfshihen 

në klasë tjera; eau-de-vie me bazë vere; eau-de-vie i bërë nga barishtat; likeret dhe spiritët 

me shtojca të lëngjeve të  frutave, perime dhe barishtat, po ashtu që përmbajnë ekstrakte të 

frutave, akstrakte te perimeve, barishta dh efruta te freskëta; pije alkoolike të fermentuara.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujërave mineral dhe te gazuar dhe pijeve te 

tjera jo alkoolike, lëngjeve të frutave dhe pijeve me bazë frutash, shurupeve dhe  

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërave të tryezës, ujërave për pije me  aditivë 

(pijet jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi 

i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me 

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, 

mostra); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim 

on-line në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve 

reklamuese; reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; 

reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; 

publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara 

për qëllime komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve 

tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi.   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti e birrës, përzierjeve të 

birrës, birrave të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujërave mineral, ujërave të pijes, 

ujërave të tryezës, ujërat me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, 

pijeve alkoolike; transporti, organizmi i udhëtimit, shërbimet me autobusë, transporti me 

veturë; furnizimi (shpërndarja) e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositura me postë, 

shpërndarja e postës, ruajtja e informatave, bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerve 

për magazinim; qiradhënie e vagonëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri 

(mesazheve apo mallërave); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit, qiradhënie e 

depove, broker i mallërave, broker i transportit, bartje e udhëtarëve; ruajtje e mallrave; 

magazinimi, shërbime të shoferëve, përcjellje e ngarkesave të mallrave, tërheqje (bartje), 

transport ajror, transport hekurudhor.   

43   Furnizmi i ushqimit dhe pijeve në restorante; ofrimi i strehimit të përkohshëm; ofrimi i 

ushqimit dhe pijeve (shërbimet ne restorant); snacks (meze e lehtë); mensat; shërbimet e 

bare dhe kafene; shërbimet e restorantit (ofrimi i ushqimit dhe pijeve), ofrimi i hapsirave 

për konferenca; restorante vetë-shërbimi, shërbime konvikti, shërbimet hoteliere; shtëpi 

pritjeje (për musafirë); shërbimet e motelit, shërbimet e pushimit ne kamp (akomodimi), 

shërbimet e rezervimit të hotelit dhe dhomave, marrje me qira të strukturave të 
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transportueshme dhe tendave; shërbimet e restorantit në fushën e ushqimeve dhe pijeve, 

kujdesi ditor, shtëpitë e pushimit; shtëpitë e pushimeve; marrje me qira e karrigeve, 

tavolinave, takemëve të tavolinave (mbulesave), pecetat, kavanoza qelqi, kryesisht strehimi 

i kafshëve.   

 

 

(111)  19128 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1218  

(591)  Ngjyrë e kaltër, e kuqe, e bardhë  

(732)  ЦЕРМАТ ДОО, ул.”Новачки пат” 

бб, 7000 Битола,, MK 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akull; mjaltë, melasë; maja, pluhur 

për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbime gjatë 

importit-eksportit dhe tregëtis me shumicë dhe pakicë me: mishi, peshku, shpendët dhe 

kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatshme; 

pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra ushqimore dhe 

yndyrna; kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akull; mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

 

 

(111)  19131 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1219 

(732)  Turner Network Television, Inc          

One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, 

USA (Delaware corporation), US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   
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( 511 ) 38   Shërbime telekomunikimi, shërbime transmetimi nëpërmes rrjetit, kabllove, 

satelitit, radio, internetit, rrjetit pa kabllo (wireless), dhe si rrjetet tjera komunikuese 

elektronike; transmetimi i përmbajtjeve audio dhe video nëpërmjet internetit, rrjetit pa 

kabllo (wireless) si dhe rrjeteve  tjera komunikuese elektronike; ofrimi i përmbajtjeve audio 

dhe video nëpërmjet video-në-kërkim; ofrimi i forumeve online.   

41   Shërbime edukimi, ofrimi i trajnimeve, shërbime argëtimi, si ofrimi i programeve 

argëtuese dhe përmbajtjeve nëpërmjet televizionit, satelitit, internetit, rrjeteve pa kabllo 

(wireless) si dhe dhe rrjeteve  tjera komunikuese elektronike; ofrimi i publikimeve online 

që nuk mund të shkarkohen; ofrimi i websiteve që kanë përmbajtje audio vizuele dhe 

informata argëtuese; ofrimi i videove online; që nuk mund të shkarkohen; prezentimi i 

performancave argëtuese drejtpërsëdrejti; prodhimi i filmave; përmbajtjeve televizive dhe 

përmbajtjeve digjitale argëtuese; si dhe aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

(111)  19132 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1220 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  VIVELUX 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 

(111)  19133 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1221 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem,, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  AQUAXYL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 
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ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 

(111)  19134 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1222 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  BETOCHROM 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 

 

(111)  19135 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1223 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DESMOLACK 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 

(111)  19136 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1224   

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

(540)  VIVE 
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5 10000 Prishtinë, 

 
 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 

(111)  19137 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1225 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  VIVEDECO 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 

 

(111)  19138 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1226 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  VIVEPOOL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   
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(111)  19139 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1227 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  VIVELACK 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 

(111)  19140 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1228   

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem,, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  VIVELOCK 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 

 

(111)  19141 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1229 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  VIVEXYL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 
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të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 

(111)  19142 

(151)  19/10/2016 

(181)  26/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1230 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  VIVEWOOD 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin.   

 

 

(111)  19143 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1233 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R"kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 

çakmak, shkrepëse.   
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(111)  19144 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1234  

(732)  Philip Morris Products S.A.Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 

çakmak, shkrepëse.   

 

 

 

(111)  19145 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1235   

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CHESTERFIELD 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 

çakmak, shkrepëse.   
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(111)  19147 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1236   

(732)  Philip Morris Products S.A.Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R"kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CROWNED SINCE 1896 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 

çakmak, shkrepëse.   

 

 

 

(111)  19149 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1237 

(591)  E bardhë, e kaftë, e zezë, okër, me 

skaje me ngjyrë bezh  

(732)  Apatinska pivara doo Apatin Trg 

Oslobodjenja 5, 25260 Apatin, RS 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P.Bulevardi I Dëshmorve 58 A 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije 

dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    
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(111)  19150 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1238  

(591)  Zi, portokalli   

(732)  DÜNYA POLİSTREN GRUP 

ANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ        

Hacı Sabancı Organize Sanayi 

ölgesiSüleyman Demirel Bulvarı No: 26 

Yüreğir ADANA, TR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"          

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 17   Gomë, gutta¬-percha (polimer natyror), gomë, azbesti, mika (mineral natyror) 

dhe mallrat sintetike gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale në formën e pluhurit, 

shufrave, paneleve dhe fletëve të përfshira në këtë klasë. Izolimin, materiale për mbyllje 

dhe plumbim (mbyllje e sigurt):  ngjyra izolimin, pëlhura izoluese, shiritë dhe rrip izolues, 

mbulesa izolimi për makineri industriale, komponimet e ngjitësave te perbashkëta për 

ngjitje, rondelet, O-unaza për qëllime ngjitjeje. Tuba fleksibël te bërë nga goma dhe 

plastika; tuba gome te bëra prej plastike dhe gome, duke përfshirë edhe ato të përdorura për 

automjete; nyjet (lidhejt) për tubacionet pej plastike dhe gome; mbeshtjelles (veshje) te 

tubave nga plastika dhe goma; tuba prej materiali te tekstilit; nyjet (lidhjet) për tuba, jo prej 

metali; mbështjellës i tubave, jo prej metaleve; gete (tuba) lidhës për radiatorë te 

automjeteve.   

19   Rërë, zhavor, gurë te grimcuar, asfalt, asfalt, çimento, gips, suva, betoni, blloqe 

mermeri për ndërtimin, të përfshira në këtë klasë. Materiale të ndërtimit (si produkte të 

gatshme) te bëra nga betoni, gipsi, argjila, argjile poçari, guri, mermeri, druri, plastikat dhe 

materialet sintetike për ndërtim, ndërtimtari, qëllime të ndërtimit të rrugëve, të përfshira në 

këtë klasë; ndërtesat jo-metalike, materiale e ndertesave jo-metalike, purtekë (shtyllë) jo 

prej metali të linjave të energjisë, barrierat jo metalike; veshje (mbështjellës) natyrore dhe 

sintetike në formën e paneleve dhe fletëve, duke qenë materiale të ndërtimit; veshje nga 

kartoni i bitumenit për mbulim te pullazit; veshje bitumeni për mbulim te pullazit; dyert 

dhe dritaret e drurit dhe materiale sintetike. Shenjat e komunikacionit jo prej metali, jo-

shkëlqyese dhe jo-mekanike, për rrugët. Monumentet dhe statujat prej guri, betoni dhe 

mermer. Pishina noti te parapfabrikuara jo prej metali (struktura). Rërë akuariumi.   

35   Reklama, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregatre për qëllime komerciale ose reklamuese. Funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; aranzhimi i abonimit te gazetës për të tjerët; përpilimi i statistikave; dhënia me 

qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

përgjigjet ne telefon për abonentët e padisponueshëm. Menaxhimin i biznesit, administrimi 

biznesit dhe konsulencë biznesi; kontabilitet; shërbime konsulence tregtare; rekrutim i 

personelit, vendosja e personelit, agjensitë e punësimit, agjencitë import-eksport; sherbimet 

e vendosjes se personelit të përkohshëm. Sherbimet e Ankandeve. Bashkimi, për të mirën e 
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të tjerëve, e një shumëllojshmërije të mallrave, duke i mundësuar klientëve qe ne formë të 

përshtatshme të shohin  dhe për të blerë këto mallra, shërbime të tilla mund të ofrohen nga 

dyqanet e shitjes me pakicë, shitore me shumicë, me anë të medias elektronike apo përmes 

katalogjeve me porosi me postë.   

 

 

 

(111)  19151 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1239 

(732)  Brand Management Group Ltd          

Palm Grove House, P0 Box. 438, Road Town 

Tortola,  VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 30   Kafja, ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes; pijet e bëra me kafe, kakao ose 

çokollate.   

 

 

 

(111)  19153 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1240 

(300)  40-2015-0055227  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, , KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  GV90 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Automobil, Autommobila sportive, furgon,pjesë dhe pajisje për automobila, 

Goma për rrota të automjeteve, gypa për rrota të automjeteve, Amortizer për automjete, 

pajisje te frenave për automjetekushineta për automjete tokësore, lidhëse për automjete 

tokësore , lidhëse te boshtit, Kamionë, Kamion vetëshkarkues, Autobus, Kamion, 

automobil pasagjerëve, automobil pasagjerëve për më shumë se  shtatë udhëtarë, 

transmetues të energjisë dhe dhëmbëzorë për automjete tokësore, ndërrues të shpejtësive 
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për automjete tokësore, Motor për automobile.   

 

 

(111)  19154 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1241   

(300)  40-2015-0055229  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, , KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  GV80 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Automobil, Autommobila sportive, furgon,pjesë dhe pajisje për automobila, 

Goma për rrota të automjeteve, gypa për rrota të automjeteve, Amortizer për automjete, 

pajisje te frenave për automjetekushineta për automjete tokësore, lidhëse për automjete 

tokësore , lidhëse te boshtit, Kamionë, Kamion vetëshkarkues, Autobus, Kamion, 

automobil pasagjerëve, automobil pasagjerëve për më shumë se  shtatë udhëtarë, 

transmetues të energjisë dhe dhëmbëzorë për automjete tokësore, ndërrues të shpejtësive 

për automjete tokësore, Motor për automobile.   

 

 

(111)  19156 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1242 

(300)  40-2015-0055240  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company  12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  GV70 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Automobil, Autommobila sportive, furgon,pjesë dhe pajisje për automobila, 

Goma për rrota të automjeteve, gypa për rrota të automjeteve, Amortizer për automjete, 

pajisje te frenave për automjetekushineta për automjete tokësore, lidhëse për automjete 

tokësore , lidhëse te boshtit, Kamionë, Kamion vetëshkarkues, Autobus, Kamion, 

automobil pasagjerëve, automobil pasagjerëve për më shumë se  shtatë udhëtarë, 

transmetues të energjisë dhe dhëmbëzorë për automjete tokësore, ndërrues të shpejtësive 

për automjete tokësore, Motor për automobile.   
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(111)  19157 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1243   

(300)  40-2015-0055282  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  GV60 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Automobil, Autommobila sportive, furgon,pjesë dhe pajisje për automobila, 

Goma për rrota të automjeteve, gypa për rrota të automjeteve, Amortizer për automjete, 

pajisje te frenave për automjetekushineta për automjete tokësore, lidhëse për automjete 

tokësore , lidhëse te boshtit, Kamionë, Kamion vetëshkarkues, Autobus, Kamion, 

automobil pasagjerëve, automobil pasagjerëve për më shumë se  shtatë udhëtarë, 

transmetues të energjisë dhe dhëmbëzorë për automjete tokësore, ndërrues të shpejtësive 

për automjete tokësore, Motor për automobile.   

 

 

(111)  19159 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1244 

(300)  40-2015-0051353  09/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  G90 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Automobil, Pjesë dhe  akcesorë për Automobila, Goma për rrota të automjeteve, 

gypa për rrota të automjeteve, Amortizer për automjete, pajisje te frenave për automjete , 

kushineta për automjete tokësore, lidhëse për automjete tokësore , lidhëse te boshtit, 

Kamionë, Kamion vetëshkarkues, Autobus, Kamion, automobil pasagjerëve, automobil 

pasagjerëve për më shumë se  shtatë udhëtarë, transmetues të energjisë dhe dhëmbëzorë për 

automjete tokësore, ndërrues të shpejtësive për automjete tokësore, Motor për automobile.   

 

 

 

(111)  19160 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1245   

(300)  40-2015-0055323  23/07/2015  KR 

(540)  G80 
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(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

 

 

( 511 ) 12   Automobil, Autommobila sportive, furgon,pjesë dhe pajisje për automobila, 

Goma për rrota të automjeteve, gypa për rrota të automjeteve, Amortizer për automjete, 

pajisje te frenave për automjetekushineta për automjete tokësore, lidhëse për automjete 

tokësore , lidhëse te boshtit, Kamionë, Kamion vetëshkarkues, Autobus, Kamion, 

automobil pasagjerëve, automobil pasagjerëve për më shumë se  shtatë udhëtarë, 

transmetues të energjisë dhe dhëmbëzorë për automjete tokësore, ndërrues të shpejtësive 

për automjete tokësore, Motor për automobile. 

   

 

 

(111)  19161 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1246 

(300)  40-2015-0055329  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, , KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  G70 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 12   Automobil, Autommobila sportive, furgon,pjesë dhe pajisje për automobila, 

Goma për rrota të automjeteve, gypa për rrota të automjeteve, Amortizer për automjete, 

pajisje te frenave për automjetekushineta për automjete tokësore, lidhëse për automjete 

tokësore , lidhëse te boshtit, Kamionë, Kamion vetëshkarkues, Autobus, Kamion, 

automobil pasagjerëve, automobil pasagjerëve për më shumë se  shtatë udhëtarë, 

transmetues të energjisë dhe dhëmbëzorë për automjete tokësore, ndërrues të shpejtësive 

për automjete tokësore, Motor për automobile.   

 

 

(111)  19162 

(151)  19/10/2016 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1247 

(300)  40-2015-0055334  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

(540)  G60 
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Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

( 511 ) 12   Automobil, Autommobila sportive, furgon,pjesë dhe pajisje për automobila, 

Goma për rrota të automjeteve, gypa për rrota të automjeteve, Amortizer për automjete, 

pajisje te frenave për automjetekushineta për automjete tokësore, lidhëse për automjete 

tokësore , lidhëse te boshtit, Kamionë, Kamion vetëshkarkues, Autobus, Kamion, 

automobil pasagjerëve, automobil pasagjerëve për më shumë se  shtatë udhëtarë, 

transmetues të energjisë dhe dhëmbëzorë për automjete tokësore, ndërrues të shpejtësive 

për automjete tokësore, Motor për automobile.   

 

 

 

(111)  19164 

(151)  19/10/2016 

(181)  01/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1249 

(732)  Superstation, Inc  One CNN Center, 

Atlanta, Georgia 30303, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 38   Shërbime telekomunikimi, shërbime transmetimi nëpërmes rrjetit, kabllove, 

satelitit, radio, internetit, rrjetit pa kabllo (wireless), dhe si rrjetet tjera komunikuese 

elektronike; transmetimi i përmbajtjeve audio dhe video nëpërmjet internetit, rrjetit pa 

kabllo (wireless) si dhe rrjeteve  tjera komunikuese elektronike; ofrimi i përmbajtjeve audio 

dhe video nëpërmjet video-në-kërkim; ofrimi i forumeve online.   

41   Shërbime edukimi, ofrimi i trajnimeve, shërbime argëtimi, si ofrimi i programeve 

argëtuese dhe përmbajtjeve nëpërmjet televizionit, satelitit, internetit, rrjeteve pa kabllo 

(wireless) si dhe dhe rrjeteve  tjera komunikuese elektronike; ofrimi i publikimeve online 

që nuk mund të shkarkohen; ofrimi i websiteve që kanë përmbajtje audio vizuele dhe 

informata argëtuese; ofrimi i videove online; që nuk mund të shkarkohen; prezentimi i 

performancave argëtuese drejtpërsëdrejti; prodhimi i filmave; përmbajtjeve televizive dhe 

përmbajtjeve digjitale argëtuese; si dhe aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

(111)  53009 

(151)  26/09/2016 

(181)  01/10/2018 

(210)  KS/R/ 2008/2869 

(732)  Caterpillar Inc. a corporation of 

Delaware, 100 N.E> Adams Street, Peoria, 

(540)  CATERPILLAR 
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Illions 61629, US 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"           

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

( 511 ) 39   Shërbime transporti; shërbime ndërmjtësuesish tregtarë në lidhje me rregullimin 

e ngarkesës; shërbime ndëmjetësuesish tregtarë në lidhje me transpportin; shërbime të 

dërgimit të ngarkesës; shërbime të deponimit të mallitë paketimi I  mallit; sigurimi I 

informacionit në lidhje me deponimin dhe transpportin; shërbime magazinimi; organizimi i 

udhëtimeve; huazimi i automjeteve.   

 

 

(111)  53008 

(151)  26/09/2016 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/R/ 2008/3609   

(732)  THE LUBRIZOL CORPORATION          

29400 Lakeland Bolulevard, Wickliffe, Ohio 

44092, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC           

Rr. Nëna Terezë, 29/1,B 4, Prishtinë/KS 

 
 

(540)  LUBRIZOL 

 
 

 

 
 

 

( 511 ) 1   Produkte kimike  për përdorim më industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari 

dhe pylltari; rrëshqirë artificale e papërpunuar,materiale plastike të papërpunuar; plehëra; 

përzierje për shuarjen e zjarrin;preparate per forcim  dhe saldim; substance kimike për 

ruajtjen  e ushqimit; e ushqimit; material për nxierje; substance per ngjitje për përdorim  në 

industri.   

42   Shërbimet shkencore dhe teknoligjike për kërkimet dhe projektimet në lidhje me 

mallërat e lartpëermendura; shërbimet e analizimeve dhe kërkimeve në industri; projektimi 

dhe  zhvillimi I hardverit dhe softverit.   
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NDRYSHIME NË REGJISTËR TË MARKAVE 

TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2008/4592 

(220) 27/09/2012 

(730) EurotaxGlass' s Holding GmbH 

 Churerstrasse 158, 8808 Pfäffikon, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10897 

(210) KS/M/ 2008/5867 

(220) 17/10/2008 

(730) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS SEIKO EPSON 

CORPORATION) 

 1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12171 

(210) KS/M/ 2009/9150 

(220) 21/08/2009 

(730) Energy Beverages LLC 

 2390 Anselmo Drive, Corona, Caflifornia 92879, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14099 

(210) KS/M/ 2012/212 

(220) 08/03/2012 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15424 

(210) KS/M/ 2012/1193 

(220) 22/11/2012 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

 Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15001 

(210) KS/M/ 2012/1194 

(220) 22/11/2012 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

 Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2012/1251 

(220) 04/12/2012 

(730) Savatours Sh.p.k. 

 Rr.Rexhep Luci 18/1, Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16936 

(210) KS/M/ 2013/435 

(220) 29/04/2013 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17929 

(210) KS/M/ 2013/682 

(220) 11/07/2013 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17925 

(210) KS/M/ 2013/1060 

(220) 07/11/2013 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17922 

(210) KS/M/ 2013/1095 

(220) 15/11/2013 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2014/1233 

(220) 18/12/2014 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

 Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19668 

(210) KS/M/ 2015/364 

(220) 08/05/2015 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

 Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19638 

(210) KS/M/ 2015/365 

(220) 08/05/2015 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

 Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19635 

(210) KS/M/ 2015/366 

(220) 08/05/2015 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

 Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19634 

(210) KS/M/ 2015/367 

(220) 08/05/2015 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19633 

(210) KS/M/ 2015/368 

(220) 08/05/2015 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19631 

(210) KS/M/ 2015/369 

(220) 08/05/2015 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 
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Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19630 

(210) KS/M/ 2015/370 

(220) 08/05/2015 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

 Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19629 

(210) KS/M/ 2015/371 

(220) 08/05/2015 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

 Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19654 

(210) KS/M/ 2015/372 

(220) 08/05/2015 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19640 

(210) KS/M/ 2015/373 

(220) 08/05/2015 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade 

 Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3520 

(210) KS/M/ 2016/1354 

(220) 21/10/2016 

(730) New Wave Group AB 

 Orrekulla Industrigata 61, 425 36 HISINGS KÄRRA, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2746 

(210) KS/R/ 2008/690 

(220) 27/05/2008 
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(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3273 

(210) KS/R/ 2008/1381 

(220) 19/08/2008 

(730) NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC. 

 1762 Lovers Lane, Augusta, Georgia, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3460 

(210) KS/R/ 2008/1905 

(220) 11/09/2008 

(730) TGI Friday's of Minnesota, Inc. 

 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, Texas 75287, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3625 

(210) KS/R/ 2008/2366 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3628 

(210) KS/R/ 2008/2369 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3648 

(210) KS/R/ 2008/2391 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

  2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3649 

(210) KS/R/ 2008/2392 
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(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3652 

(210) KS/R/ 2008/2395 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3673 

(210) KS/R/ 2008/2401 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3682 

(210) KS/R/ 2008/2417 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3685 

(210) KS/R/ 2008/2419 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3837 

(210) KS/R/ 2008/2458 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet  Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6324 

(210) KS/R/ 2008/3868 

(220) 15/10/2008 

(730) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (Also Trading as Seiko Epson Corporation) 

 1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1012 

(210) KS/R/ 2008/4522 

(220) 16/10/2008 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

  222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

___________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2293 

(210) KS/R/ 2008/4642 

(220) 16/10/2008 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2360 

(210) KS/R/ 2008/4681 

(220) 16/10/2008 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2361 

(210) KS/R/ 2008/4683 

(220) 16/10/2008 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2362 

(210) KS/R/ 2008/4685 

(220) 16/10/2008 

(730) Motorola Trademark Holding, LLC 

  222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1288 

(210) KS/R/ 2008/6769 

(220) 18/11/2008 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1403 

(210) KS/R/ 2008/6771 

(220) 18/11/2008 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 9681 

(210) KS/M/ 2008/4664 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH 

          Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9600 

(210) KS/M/ 2008/4667 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH 

 Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9632 

(210) KS/M/ 2008/4804 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines S.r.l. 

 Via Fiorentina 1, 53100, Siena, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9633 

(210) KS/M/ 2008/4805 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH  

    Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9634 

(210) KS/M/ 2008/4807 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines S.r.l. 

 Via Fiorentina 1, 53100, Siena, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10517 

(210) KS/M/ 2008/4808 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines S.r.l. 

 Via Fiorentina 1, 53100, Siena, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9636 

(210) KS/M/ 2008/4810 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH 

 Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9637 

(210) KS/M/ 2008/4812 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH  

  Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9583 

(210) KS/M/ 2008/4814 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH  

  Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9640 

(210) KS/M/ 2008/4818 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH  

  Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15838 

(210) KS/M/ 2008/5476 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH  

  Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10819 

(210) KS/M/ 2008/5478 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines S.r.l. 

 Via Fiorentina 1, 53100, Siena, IT 

__________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11588 

(210) KS/M/ 2009/9417 

(220) 13/10/2009 

(730) GSK Vaccines GmbH  

 Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19568 

(210) KS/M/ 2015/578 

(220) 30/06/2015 

(730) NEW BALANCE ATHLETICS, INC. 

  100 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19575 

(210) KS/M/ 2015/579 

(220) 30/06/2015 

(730) NEW BALANCE ATHLETICS, INC. 

100 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19579 

(210) KS/M/ 2015/580 

(220) 30/06/2015 

(730) NEW BALANCE ATHLETICS, INC. 

 100 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2509 

(210) KS/R/ 2008/200 

(220) 03/05/2008 

(730) Hemofarm a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 

  Beogradski put b.b., 26300 Vršac, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3625 

(210) KS/R/ 2008/2366 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3628 

(210) KS/R/ 2008/2369 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3648 

(210) KS/R/ 2008/2391 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3649 

(210) KS/R/ 2008/2392 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3652 

(210) KS/R/ 2008/2395 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 
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 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3673 

(210) KS/R/ 2008/2401 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3682 

(210) KS/R/ 2008/2417 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3685 

(210) KS/R/ 2008/2419 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3837 

(210) KS/R/ 2008/2458 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet  Inc. 

 2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5277 

(210) KS/R/ 2008/2917 

(220) 10/02/2008 

(730) La Senza Corporation 

 900-1959 Upper Water Street Halifax, Nova Scotia B3J 3N2, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4669 

(210) KS/R/ 2008/3902 

(220) 15/10/2008 
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(730) Indivior UK Limited 

 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4696 

(210) KS/R/ 2008/3945 

(220) 15/10/2008 

(730) Indivior UK Limited 

 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

__________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5228 

(210) KS/R/ 2008/5161 

(220) 16/10/2008 

(730) ACCO Brands Corporation 

 Four Corporate Drive Lake Zurich, IL 60047-8997, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5047 

(210) KS/R/ 2008/5206 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines S.r.l. 

 Via Fiorentina 1, 53100, Siena, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6071 

(210) KS/R/ 2008/5498 

(220) 16/10/2008 

(730) Sony Interactive Entertainment Inc. 

  1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6072 

(210) KS/R/ 2008/5513 

(220) 16/10/2008 

(730) Sony Interactive Entertainment Inc. 

 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5210 

(210) KS/R/ 2008/5517 

(220) 16/10/2008 

(730) Sony Interactive Entertainment Inc. 

  1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1039 

(210) KS/R/ 2008/6170 

(220) 14/11/2008 

(730) Hanes IP Europe S.a.r.l. 

 Atrium Business Park, 33 rue de Puits Romarin, L-8070 Luxembourg, Grand-Duchy de 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

(111) 16503 

(210) KS/M/ 2008/3280 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16502 

(210) KS/M/ 2008/3281 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

___________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16511 

(210) KS/M/ 2008/3282 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16513 

(210) KS/M/ 2008/3285 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

         Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16515 

(210) KS/M/ 2008/3286 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Deutschland 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16516 

(210) KS/M/ 2008/3287 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16519 

(210) KS/M/ 2008/3288 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16520 

(210) KS/M/ 2008/3289 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16521 

(210) KS/M/ 2008/3304 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16537 

(210) KS/M/ 2008/3306 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 
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 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16539 

(210) KS/M/ 2008/3309 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16543 

(210) KS/M/ 2008/3312 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16548 

(210) KS/M/ 2008/3321 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16551 

(210) KS/M/ 2008/3346 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16549 

(210) KS/M/ 2008/3347 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16552 

(210) KS/M/ 2008/3348 

(220) 08/08/2012 
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(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16553 

(210) KS/M/ 2008/3349 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16557 

(210) KS/M/ 2008/3350 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16554 

(210) KS/M/ 2008/3351 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen , DE 

____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16555 

(210) KS/M/ 2008/3352 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16556 

(210) KS/M/ 2008/3356 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17337 

(210) KS/M/ 2008/3358 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17185 

(210) KS/M/ 2008/3362 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16560 

(210) KS/M/ 2008/3364 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17775 

(210) KS/M/ 2008/3365 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16570 

(210) KS/M/ 2008/3367 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16562 

(210) KS/M/ 2008/3368 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16572 

(210) KS/M/ 2008/3372 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16573 

(210) KS/M/ 2008/3373 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16574 

(210) KS/M/ 2008/3374 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16575 

(210) KS/M/ 2008/3375 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16576 

(210) KS/M/ 2008/3389 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15668 

(210) KS/M/ 2008/3398 

(220) 08/08/2012 

(730) SCA Hygiene Products AB 

 SE-405 04 Gӧteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17214 

(210) KS/M/ 2008/3559 

(220) 13/08/2012 

(730) SCA Hygiene Products AB 

 SE-405 05 Gӧteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16391 

(210) KS/M/ 2008/3560 

(220) 13/08/2012 

(730) SCA Hygiene Products AB 

 SE-405 04 Gӧteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16948 

(210) KS/M/ 2008/4850 

(220) 16/10/2008 

(730) Coors Brewing Company 

 1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado 80202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12346 

(210) KS/M/ 2008/5368 

(220) 16/10/2008 

(730) Wolverine Outdoors, Inc. 

 9341 Courtland Drive, Rockford, Michogan 49351, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16237 

(210) KS/M/ 2008/5480 

(220) 16/10/2008 

(730) BLUE CUBE IP LLC 

 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11290 

(210) KS/M/ 2009/8205 

(220) 19/01/2009 

(730) Coors Brewing Company 

 1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado 80202, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15840 

(210) KS/M/ 2009/8424 

(220) 19/02/2009 

(730) AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA 

Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 BRESCIA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11043 

(210) KS/M/ 2009/8429 

(220) 19/02/2009 

(730) AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA 

Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 BRESCIA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11390 

(210) KS/M/ 2009/8494 

(220) 09/03/2009 

(730) SCA Hygiene Products AB 

 SE-405 03 Gӧteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11387 

(210) KS/M/ 2009/8500 

(220) 09/03/2009 

(730) SCA Hygiene Products AB 

 SE-405 03 Gӧteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11613 

(210) KS/M/ 2009/9571 

(220) 07/12/2009 

(730) The Gillette Company LLC  

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12903 

(210) KS/M/ 2010/693 

(220) 23/07/2010 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 
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 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12896 

(210) KS/M/ 2010/699 

(220) 27/07/2010 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12899 

(210) KS/M/ 2010/708 

(220) 29/07/2010 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12900 

(210) KS/M/ 2010/709 

(220) 29/07/2010 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12930 

(210) KS/M/ 2010/716 

(220) 05/08/2010 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12929 

(210) KS/M/ 2010/717 

(220) 05/08/2010 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate,  Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13058 

(210) KS/M/ 2010/995 

(220) 27/10/2010 
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(730) SCA Hygiene Products AB 

 SE-405 03 Gӧteborg , SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13057 

(210) KS/M/ 2010/996 

(220) 27/10/2010 

(730) SCA Hygiene Products AB 

 SE-405 03 Gӧteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13303 

(210) KS/M/ 2011/65 

(220) 27/01/2011 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14281 

(210) KS/M/ 2011/402 

(220) 22/04/2011 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

  Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13451 

(210) KS/M/ 2011/405 

(220) 22/04/2011 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13604 

(210) KS/M/ 2011/426 

(220) 29/04/2011 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13605 

(210) KS/M/ 2011/428 



Buletini Zyrtar Nr. 55 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

653 

 

 

(220) 29/04/2011 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14274 

(210) KS/M/ 2011/429 

(220) 29/04/2011 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13354 

(210) KS/M/ 2011/562 

(220) 26/05/2011 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13453 

(210) KS/M/ 2011/563 

(220) 26/05/2011 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork,, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13454 

(210) KS/M/ 2011/564 

(220) 26/05/2011 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13455 

(210) KS/M/ 2011/565 

(220) 26/05/2011 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13414 

(210) KS/M/ 2011/658 

(220) 17/06/2011 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13617 

(210) KS/M/ 2011/915 

(220) 25/08/2011 

(730) 1) Thiery GOBET, 2) Arnaud GOBET 

 1) 9 Place de l'Eglise, Château de la Celle, 78720 LA CELLE LES BORDES-FRANCE 

2)2 rue de Bueons Aires, 75001 PARIS-FRANCE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13828 

(210) KS/M/ 2011/969 

(220) 14/09/2011 

(730) Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 

 SE-112 76 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13792 

(210) KS/M/ 2011/972 

(220) 14/09/2011 

(730) Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 

 SE-112 76 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13788 

(210) KS/M/ 2011/1160 

(220) 10/11/2011 

(730) 1) Thiery GOBET 2) Arnaud GOBET 

1) 9 Place de l'Eglise, Château de la Celle, 78720 LA CELLE LES BORDES-FRANCE, 2) 

2 rue de Bueons Aires, 75001 PARIS-FRANCE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14391 

(210) KS/M/ 2012/805 

(220) 26/07/2012 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

  

(210) KS/M/ 2012/1116 

(220) 15/10/2008 

(730) Covestro Deutshcland AG 

  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15035 

(210) KS/M/ 2012/1192 

(220) 22/11/2012 

(730) Henkel Limited, Wood Lane End, Hemel Hempstead 

Hertfordshire, HP2 4RQ, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15640 

(210) KS/M/ 2013/210 

(220) 01/03/2013 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18356 

(210) KS/M/ 2013/225 

(220) 06/03/2013 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16177 

(210) KS/M/ 2013/256 

(220) 15/03/2013 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16178 

(210) KS/M/ 2013/270 

(220) 20/03/2013 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 
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  Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16397 

(210) KS/M/ 2013/272 

(220) 20/03/2013 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16155 

(210) KS/M/ 2013/273 

(220) 20/03/2013 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16987 

(210) KS/M/ 2013/307 

(220) 25/03/2013 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate,  Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16988 

(210) KS/M/ 2013/311 

(220) 26/03/2013 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16989 

(210) KS/M/ 2013/312 

(220) 26/03/2013 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16990 

(210) KS/M/ 2013/323 

(220) 29/03/2013 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

  Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17521 

(210) KS/M/ 2013/440 

(220) 30/04/2013 

(730) The Gillette Company LLC 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17242 

(210) KS/M/ 2013/447 

(220) 02/05/2013 

(730) Ascensia Diabetes Care Holdings AG 

  Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17860 

(210) KS/M/ 2014/71 

(220) 04/02/2014 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2014/649 

(220) 11/07/2014 

(730) Vorwerk International AG 

 Verenastrasse 39 8832 Wollerau, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19771 

(210) KS/M/ 2014/818 

(220) 26/08/2014 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18929 

(210) KS/M/ 2014/917 

(220) 02/10/2014 

(730) The Gillette Company LLC 

  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2014/1060 

(220) 06/11/2014 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19481 

(210) KS/M/ 2015/125 

(220) 20/02/2015 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19460 

(210) KS/M/ 2015/449 

(220) 04/06/2015 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/693 

(220) 24/07/2015 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Alle 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1157 

(220) 11/11/2015 

(730) CEDEVITA d.o.o. 

 Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2015/1258 

(220) 04/12/2015 

(730) CEDEVITA d.o.o. 

 Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1259 

(220) 04/12/2015 

(730) CEDEVITA d.o.o. 

 Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1260 

(220) 04/12/2015 

(730) CEDEVITA d.o.o. 

 Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1261 

(220) 04/12/2015 

(730) CEDEVITA d.o.o. 

 Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1262 

(220) 04/12/2015 

(730) CEDEVITA d.o.o. 

 Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1263 

(220) 04/12/2015 

(730) CEDEVITA d.o.o. 

 Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1264 

(220) 04/12/2015 

(730) CEDEVITA d.o.o. 

 Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1265 

(220) 04/12/2015 

(730) CEDEVITA d.o.o. 

 Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2744 

(210) KS/R/ 2008/688 

(220) 27/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2746 

(210) KS/R/ 2008/690 

(220) 27/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2747 

(210) KS/R/ 2008/691 

(220) 27/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2751 

(210) KS/R/ 2008/706 

(220) 28/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC 
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 One Gillette Park Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2752 

(210) KS/R/ 2008/707 

(220) 28/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2753 

(210) KS/R/ 2008/708 

(220) 28/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2754 

(210) KS/R/ 2008/709 

(220) 28/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2756 

(210) KS/R/ 2008/712 

(220) 28/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2888 

(210) KS/R/ 2008/772 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2889 

(210) KS/R/ 2008/773 

(220) 03/06/2008 
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(730) The Gillette Company LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2890 

(210) KS/R/ 2008/774 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2891 

(210) KS/R/ 2008/775 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2892 

(210) KS/R/ 2008/776 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2893 

(210) KS/R/ 2008/777 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2898 

(210) KS/R/ 2008/783 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2899 

(210) KS/R/ 2008/784 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2905 

(210) KS/R/ 2008/790 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2906 

(210) KS/R/ 2008/792 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2908 

(210) KS/R/ 2008/794 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2910 

(210) KS/R/ 2008/796 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2911 

(210) KS/R/ 2008/797 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC  

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2912 

(210) KS/R/ 2008/798 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2913 

(210) KS/R/ 2008/799 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2914 

(210) KS/R/ 2008/800 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2940 

(210) KS/R/ 2008/848 

(220) 09/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2941 

(210) KS/R/ 2008/849 

(220) 09/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2946 

(210) KS/R/ 2008/852 

(220) 09/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2948 

(210) KS/R/ 2008/859 

(220) 06/10/2008 

(730) DELTA S.A. Industrial and Commercial Company of Food Products 

 23rd Km of National Road Athens-Lamia 145-65 Ag. Stefanos-Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1754 

(210) KS/R/ 2008/862 

(220) 06/10/2008 

(730) DELTA S.A. Industrial and Commercial Company of Food Products 

 23rd km of National Road Athens-Lamia 145-65 Ag. Stefanos-Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1755 

(210) KS/R/ 2008/863 

(220) 06/10/2008 

(730) DELTA S.A. Industrial and Commercial Company of Food Products 

 23rd Km of National Road Athens-Lamia 145-65 Ag. Stefanos-Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3001 

(210) KS/R/ 2008/992 

(220) 18/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3006 

(210) KS/R/ 2008/1049 

(220) 30/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3007 

(210) KS/R/ 2008/1050 

(220) 30/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC 

 One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6927 

(210) KS/R/ 2008/1051 

(220) 30/06/2008 

(730) Phillips 66 Company 

 P.O. Box 4428 Houston, Texas 77210, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6926 

(210) KS/R/ 2008/1052 

(220) 30/06/2008 

(730) Phillips 66 Company 

  P.O. Box 4428 Houston, Texas 77210, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 278 

(210) KS/R/ 2008/1166 

(220) 14/07/2008 

(730) Ascensia Diabetes Care Holdings AG 

 Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3568 

(210) KS/R/ 2008/1897 

(220) 09/11/2008 

(730) Coors Brewing Company 

1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado 80202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3569 

(210) KS/R/ 2008/1898 

(220) 11/09/2008 

(730) Coors Brewing Company 

 1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado 80202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3455 

(210) KS/R/ 2008/1900 

(220) 09/11/2008 

(730) Coors Brewing Company 
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 1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado 80202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7097 

(210) KS/R/ 2008/2550 

(220) 25/09/2008 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3868 

(210) KS/R/ 2008/2555 

(220) 25/09/2008 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3976 

(210) KS/R/ 2008/2570 

(220) 26/09/2008 

(730) Covestro Deutschland AG 

 Kaiser-Wilhelm-Alle 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 654 

(210) KS/R/ 2008/4188 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis AG 

 4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 654 

(210) KS/R/ 2008/4188 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis AG 

 4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 772 

(210) KS/R/ 2008/4466 

(220) 16/10/2008 
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(730) Novartis AG 

 4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 772 

(210) KS/R/ 2008/4466 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis AG 

 4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 772 

(210) KS/R/ 2008/4466 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis AG 

  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4934 

(210) KS/R/ 2008/4628 

(220) 16/10/2008 

(730) Valneva Austria GmbH 

 Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Viena, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2625 

(210) KS/R/ 2008/5526 

(220) 16/10/2008 

(730) Wolverine Outdoors, Inc. 

 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2627 

(210) KS/R/ 2008/5528 

(220) 16/10/2008 

(730) Wolverine Outdoors, Inc. 

 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6446 

(210) KS/R/ 2008/7700 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

   Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

(111) 6685 

(210) KS/R/ 2008/7831 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6528 

(210) KS/R/ 2008/7948 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Sciences Ireland UC 

 Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6168 

(210) KS/R/ 2008/7967 

(220) 19/11/2008 

(730) CommScope Technologies LLC 

 1100 Commscope Place SE, Hickory North Carolina 28602, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6168 

(210) KS/R/ 2008/7967 

(220) 19/11/2008 

(730) CommScope Technologies LLC 

 1100 Commscope Place SE, Hickory North Carolina 28602, US 

_____________________________________________________________________ 
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 
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(111) 3520 

(210) KS/M/ 2016/1354 

(180) 20/12/2026 

(220) 21/10/2016 

(730) New Wave Group AB 

 Orrekulla Industrigata 61, 425 36 HISINGS KÄRRA, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3793 

(210) KS/R/ 2008/17 

(180) 14/02/2027 

(220) 14/01/2008 

(730) Visa International Service Association 

 900 Metro Center Boulevard, 94404 Foster City, California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2509 

(210) KS/R/ 2008/200 

(180) 07/11/2026 

(220) 03/05/2008 

(730) Hemofarm a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 

  Beogradski put b.b., 26300 Vršac, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6075 

(210) KS/R/ 2008/330 

(180) 28/11/2026 

(220) 16/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY 

  THE AMERICAN ROAD, DEARBORN, MICHIGAN 48121, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 161 

(210) KS/R/ 2008/545 

(180) 31/01/2027 

(220) 09/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company 

  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1721 

(210) KS/R/ 2008/587 

(180) 25/06/2026 

(220) 05/12/2008 

(730) AUTOMATIC SWITCH COMPANY 

 HANOVER ROAD, FLORHAM PARK, NEW JERSEY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7072 

(210) KS/R/ 2008/727 

(180) 08/03/2026 

(220) 29/05/2008 

(730) Fresh & Co. Fabrika za preradu voća d.o.o.  

 Ivana Gorana Kovačića 3-5, Subotica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7074 

(210) KS/R/ 2008/729 

(180) 18/12/2026 

(220) 29/05/2008 

(730) Fresh & Co. Fabrika za preradu voća d.o.o. 

 Ivana Gorana Kovačića 3-5, Subotica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7081 

(210) KS/R/ 2008/736 

(180) 08/03/2026 

(220) 29/05/2008 

(730) Fresh & Co. Fabrika za preradu voća d.o.o. 

 Ivana Gorana Kovačića br. 3-5, 24000 Subotica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2778 

(210) KS/R/ 2008/742 

(180) 18/12/2026 

(220) 30/05/2008 

(730) TBL Licensing LLC 

 200 Domain Drive Stratham, New Hampshire 03885, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2779 

(210) KS/R/ 2008/743 

(180) 18/12/2026 

(220) 30/05/2008 

(730) TBL Licensing LLC 

 200 Domain Drive Stratham, New Hampshire 03885, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2924 

(210) KS/R/ 2008/815 

(180) 30/12/2026 

(220) 06/05/2008 

(730) ALTICOR INC 

 7575 East Fulton Street, Ada, MI 49355, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2927 

(210) KS/R/ 2008/818 

(180) 30/12/2026 

(220) 06/05/2008 

(730) ALTICOR INC 

 7575 Fulton Street East, Ada, MI 49355, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1750 

(210) KS/R/ 2008/857 

(180) 11/10/2026 

(220) 06/10/2008 

(730) VIVARTIA HOLDING S.A. with distinctive title VIVARTIA HOLDING  

 Municipality of Spata-Artemida, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1751 

(210) KS/R/ 2008/858 

(180) 11/10/2026 

(220) 06/10/2008 

(730) VIVARTIA HOLDING S.A. with distinctive title VIVARTIA HOLDING 

 Municipality of Spata-Artemida, GR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2948 

(210) KS/R/ 2008/859 

(180) 11/10/2026 

(220) 06/10/2008 

(730) DELTA S.A. Industrial and Commercial Company of Food Products 

 23rd Km of National Road Athens-Lamia 145-65 Ag. Stefanos-Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1752 

(210) KS/R/ 2008/860 

(180) 11/10/2026 

(220) 06/10/2008 

(730) VIVARTIA HOLDING S.A. with distinctive title VIVARTIA HOLDING 

 Municipality of Spata-Artemida, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1754 

(210) KS/R/ 2008/862 

(180) 11/10/2026 

(220) 06/10/2008 

(730) DELTA S.A. Industrial and Commercial Company of Food Products 

 23rd km of National Road Athens-Lamia 145-65 Ag. Stefanos-Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1755 

(210) KS/R/ 2008/863 

(180) 11/10/2026 

(220) 06/10/2008 

(730) DELTA S.A. Industrial and Commercial Company of Food Products 

 23rd Km of National Road Athens-Lamia 145-65 Ag. Stefanos-Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2978 

(210) KS/R/ 2008/910 

(180) 14/11/2026 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY 

 ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA,GEORGIA 30313, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5620 

(210) KS/R/ 2008/919 

(180) 19/12/2026 

(220) 13/06/2008 

(730) "VLASINKA" d.o.o 

 Batajnički drum 14-16, Beograd-Zemun, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6927 

(210) KS/R/ 2008/1051 

(180) 22/09/2026 

(220) 30/06/2008 

(730) Phillips 66 Company 

 P.O. Box 4428 Houston, Texas 77210, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6926 

(210) KS/R/ 2008/1052 

(180) 22/09/2026 

(220) 30/06/2008 

(730) Phillips 66 Company 

  P.O. Box 4428 Houston, Texas 77210, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2270 

(210) KS/R/ 2008/1141 

(180) 31/01/2027 

(220) 14/07/2008 

(730) Columbia Sportswear Company 

 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3273 

(210) KS/R/ 2008/1381 

(180) 10/10/2026 

(220) 19/08/2008 

(730) NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC. 

 1762 Lovers Lane, Augusta, Georgia, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3278 

(210) KS/R/ 2008/1387 

(180) 15/12/2026 

(220) 20/08/2008 

(730) Cummins Filtration Inc. 

  500 Jackson Street, Columbus, Indiana, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3439 

(210) KS/R/ 2008/1592 

(180) 16/02/2027 

(220) 29/08/2008 

(730) Asics Corporation 

 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3435 

(210) KS/R/ 2008/1593 

(180) 16/02/2027 

(220) 29/08/2008 

(730) Asics Corporation 

 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3436 

(210) KS/R/ 2008/1594 

(180) 16/02/2027 

(220) 29/08/2008 

(730) Asics Corporation 

 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5746 

(210) KS/R/ 2008/1595 

(180) 25/05/2027 

(220) 29/08/2008 

(730) Asics Corporation 

 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3379 

(210) KS/R/ 2008/1604 

(180) 31/08/2026 

(220) 29/08/2008 

(730) Deutsche Telekom AG 

 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3317 

(210) KS/R/ 2008/1625 

(180) 10/10/2026 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. 

 Stadhouderskade 6 1054 ES Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5713 

(210) KS/R/ 2008/1629 

(180) 01/10/2026 

(220) 29/08/2008 

(730) OCEAN SPRAY CRANBERRIES, INC. 

 1 OCEAN SPRAY DRIVE, LAKEVILLE-MIDDLEBORO, MASSACHUSETTS 02349, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5714 

(210) KS/R/ 2008/1630 

(180) 01/10/2026 

(220) 29/08/2008 

(730) OCEAN SPRAY CRANBERRIES, INC 

 1 OCEAN SPRAY DRIVE, LAKEVILLE-MIDDLEBORO, MASSACHUSETTS 02349, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5715 

(210) KS/R/ 2008/1636 

(180) 01/10/2026 

(220) 29/08/2008 

(730) OCEAN SPRAY CRANBERRIES, INC. 

 1 OCEAN SPRAY DRIVE, LAKEVILLE-MIDDLEBORO, MASSACHUSETTS 02349, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5716 

(210) KS/R/ 2008/1637 

(180) 01/10/2026 

(220) 29/08/2008 

(730) OCEAN SPRAY CRANBERRIES, INC. 

 1 OCEAN SPRAY DRIVE, LAKEVILLE-MIDDLEBORO, MASSACHUSETTS 02349, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6317 

(210) KS/R/ 2008/1691 

(180) 08/05/2026 

(220) 02/09/2008 

(730) Deutsche Telekom AG 

 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3390 

(210) KS/R/ 2008/1692 

(180) 05/05/2026 

(220) 09/02/2008 

(730) Deutche Telekom AG 

 Friedrich-Ebert-Alle 140, 53113, Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4716 

(210) KS/R/ 2008/1707 

(180) 31/10/2026 

(220) 09/02/2008 

(730) ADAMA Deutschland GmbH 

 Edmund-Rumpler-Str. 6, 51149 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4717 

(210) KS/R/ 2008/1708 

(180) 31/10/2026 

(220) 09/02/2008 

(730) ADAMA Deutschland GmbH 

Edmund-Rumpler-Str. 6, 51149 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1848 

(210) KS/R/ 2008/1733 

(180) 01/12/2026 

(220) 09/04/2008 

(730) VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 

 Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, CL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1849 

(210) KS/R/ 2008/1734 

(180) 01/12/2026 

(220) 09/04/2008 

(730) VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 

 Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, CL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1850 

(210) KS/R/ 2008/1735 

(180) 01/12/2026 

(220) 09/04/2008 

(730) VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 

  Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, CL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1872 

(210) KS/R/ 2008/1736 

(180) 01/12/2026 

(220) 09/04/2008 

(730) VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 

 Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, CL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1873 

(210) KS/R/ 2008/1737 

(180) 01/12/2026 

(220) 09/04/2008 

(730) VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 

 Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, CL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1874 

(210) KS/R/ 2008/1738 

(180) 01/12/2026 

(220) 09/04/2008 

(730) VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 

 Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, CL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1875 

(210) KS/R/ 2008/1739 

(180) 01/12/2026 

(220) 09/04/2008 

(730) VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 

 Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, CL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1876 

(210) KS/R/ 2008/1741 

(180) 01/12/2026 

(220) 09/04/2008 

(730) VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 

 Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, CL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5804 

(210) KS/R/ 2008/1883 

(180) 22/11/2026 

(220) 09/11/2008 

(730) FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 

 Calle 73 No. 8-13, Bogotá D.C.,, CO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5805 

(210) KS/R/ 2008/1884 

(180) 22/11/2026 

(220) 09/11/2008 

(730) Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  

 Calle 73 No. 8-13, Bogotá D.C, CO 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3460 

(210) KS/R/ 2008/1905 

(180) 16/10/2026 

(220) 11/09/2008 

(730) TGI Friday's of Minnesota, Inc. 

 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, Texas 75287, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 394 

(210) KS/R/ 2008/2265 

(180) 10/11/2026 

(220) 22/09/2008 

(730) PETLJA trgovina in storitve d.o.o. 

 Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1907 

(210) KS/R/ 2008/2342 

(180) 30/04/2027 

(220) 22/09/2008 

(730) AbbVie Inc. 

 N. Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2415 

(210) KS/R/ 2008/2502 

(180) 25/05/2027 

(220) 23/09/2008 

(730) Reebok International Limited 

 4th Floor, 11-12 Pall Mall, London SW1Y 5LU, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3939 

(210) KS/R/ 2008/2654 

(180) 22/11/2026 

(220) 26/09/2008 

(730) Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

          Calle 73 No. 8-13, Bogotá, D.C., , CO 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3940 

(210) KS/R/ 2008/2655 

(180) 22/11/2026 

(220) 26/09/2008 

(730) Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

 Calle 73 No. 8-13, Bogota D.C., CO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4091 

(210) KS/R/ 2008/2787 

(180) 10/10/2026 

(220) 26/09/2008 

(730) FCA US LLC 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4240 

(210) KS/R/ 2008/2802 

(180) 25/05/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) Asics Corporation 

 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5277 

(210) KS/R/ 2008/2917 

(180) 07/05/2027 

(220) 10/02/2008 

(730) La Senza Corporation 

 900-1959 Upper Water Street Halifax, Nova Scotia B3J 3N2, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2200 

(210) KS/R/ 2008/2926 

(180) 09/11/2026 

(220) 10/02/2008 

(730) Gant AB 

 131 92 Nacka Strand, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4108 

(210) KS/R/ 2008/2981 

(180) 31/01/2027 

(220) 10/06/2008 

(730) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION 

 22- 22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/R/ 2008/2993 

(180) 09/11/2026 

(220) 10/06/2008 

(730) Gant AB 

 131 92 Nacka Strand, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4318 

(210) KS/R/ 2008/3282 

(180) 25/01/2027 

(220) 14/10/2008 

(730) SP BRAND HOLDING EEIG 

 Culliganlaan 2A, B-1831 Diegem, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4331 

(210) KS/R/ 2008/3314 

(180) 10/03/2027 

(220) 14/10/2008 

(730) Microsoft Corporation 

 One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4730 

(210) KS/R/ 2008/3657 

(180) 23/11/2026 

(220) 15/10/2008 

(730) Exide Technologies S.A.  

  ul. Gdynska 31/33, PL-61-016 Poznan, PL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4902 

(210) KS/R/ 2008/4087 

(180) 10/11/2026 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 

 Zweigniederlassung Zürich Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 755 

(210) KS/R/ 2008/4416 

(180) 21/11/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) Aspen Global Incorporated  

 c/o Kross Border Trust Services Limited, St. Louis Business Centre, Cnr Desroches & St.Louis 

Streets, Port Louis, Mauritius,, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1012 

(210) KS/R/ 2008/4522 

(180) 07/12/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2319 

(210) KS/R/ 2008/4623 

(180) 06/12/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER PRODUCTS INC. 

 Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2321 

(210) KS/R/ 2008/4625 

(180) 06/12/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER PRODUCTS INC. 

 Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2293 

(210) KS/R/ 2008/4642 

(180) 07/12/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6765 

(210) KS/R/ 2008/4996 

(180) 11/12/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) BERLIN-CHEMIE AG 

GLIENICKER WEG 125/127, 12489 BERLIN,, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6761 

(210) KS/R/ 2008/5000 

(180) 11/11/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) BERLIN-CHEMIE AG 

 GLIENICKER WEG 125/127, 12489 BERLIN, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6906 

(210) KS/R/ 2008/5010 

(180) 21/10/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) BERLIN-CHEMIE AG 

 GLIENICKER WEG 125/127, 12489 BERLIN,, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6729 

(210) KS/R/ 2008/5012 

(180) 29/10/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) BERLIN-CHEMIE AG 

 GLIENICKER WEG 125/127, 12489 BERLIN, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6825 

(210) KS/R/ 2008/5068 

(180) 29/07/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) Bosch Thermotechnik GmbH 

 Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6695 

(210) KS/R/ 2008/5086 

(180) 15/11/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) ED Enterprises AG 

 Ludwig-Ganghofer-Strasse 6, D-82031 Grünwald, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5228 

(210) KS/R/ 2008/5161 

(180) 15/12/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) ACCO Brands Corporation 

 Four Corporate Drive Lake Zurich, IL 60047-8997, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5242 

(210) KS/R/ 2008/5462 

(180) 05/12/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 

 SE-164 83 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7059 

(210) KS/R/ 2008/5466 

(180) 05/12/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 

 SE-164 83 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6269 

(210) KS/R/ 2008/5479 

(180) 16/01/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) NBA PROPERTIES, INC. 

 OLYMPIC TOWER, 645 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5326 

(210) KS/R/ 2008/5480 

(180) 23/01/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) NBA PROPERTIES, INC. 

 OLYMPIC TOWER, 645 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5211 

(210) KS/R/ 2008/5529 

(180) 05/12/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 

 SE-164 83 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5269 

(210) KS/R/ 2008/5727 

(180) 06/01/2027 

(220) 17/10/2008 

(730) ETI Elektroelement d.d. 

 Obrezija 5, SI-1411 Izlake, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1154 

(210) KS/R/ 2008/5821 

(180) 27/11/2026 

(220) 31/10/2008 

(730) United Parcel Service of America, Inc. 

 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2851 

(210) KS/R/ 2008/5829 

(180) 27/11/2026 

(220) 31/10/2008 

(730) United Parcel Service of America, Inc. 

 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1200 

(210) KS/R/ 2008/5833 

(180) 27/11/2026 

(220) 31/10/2008 

(730) United Parcel Service of America, Inc. 

 55 Glenlake Parkway, NE Atlanta, Georgia 30328, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1148 

(210) KS/R/ 2008/5878 

(180) 23/10/2026 

(220) 31/10/2008 

(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC. 

 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1149 

(210) KS/R/ 2008/5879 

(180) 06/11/2026 

(220) 31/10/2008 

(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC. 

 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1257 

(210) KS/R/ 2008/5886 

(180) 21/12/2026 

(220) 31/10/2008 

(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC. 

 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1258 

(210) KS/R/ 2008/5887 

(180) 21/12/2026 

(220) 31/10/2008 

(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC. 

 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1259 

(210) KS/R/ 2008/5889 

(180) 21/12/2026 

(220) 31/10/2008 

(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC. 

 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1216 

(210) KS/R/ 2008/5955 

(180) 17/11/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) Aktiebolaget Electrolux 

 SE-105 45 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2868 

(210) KS/R/ 2008/5969 

(180) 06/03/2027 

(220) 11/03/2008 

(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) 

 6-2, Hon-machi 1-Chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3043 

(210) KS/R/ 2008/6002 

(180) 18/10/2026 

(220) 06/11/2008 

(730) J. & P. COATS, LIMITED 

1 George Square, Glasgow, G2 1 AL, Scotland, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5282 

(210) KS/R/ 2008/6055 

(180) 16/03/2027 

(220) 11/10/2008 

(730) The Nielsen Company (US) LLC 

 85 Broad Street, New York, New York 10004, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5284 

(210) KS/R/ 2008/6056 

(180) 14/02/2027 

(220) 11/10/2008 

(730) The Nielsen Company (US) LLC 

 85 Broad Street, New York, New York 10004, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6144 

(210) KS/R/ 2008/6314 

(180) 14/09/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) Educational Testing Service 

 Rosedale Road Princeton, NJ 08540, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3367 

(210) KS/R/ 2008/6504 

(180) 29/09/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) Mondelez Europe GmbH 

  Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3344 

(210) KS/R/ 2008/6506 

(180) 04/05/2025 

(220) 17/11/2008 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

 Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6180 

(210) KS/R/ 2008/6584 

(180) 01/12/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) ETI Elektroelement d.d. 

 Obrezija 5, SI-1411 Izlake, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1276 

(210) KS/R/ 2008/6590 

(180) 08/06/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) Proizvodno-uslužno-preduzeće "FLUIDI" d.o.o., Preševo 

 Zujinski put 5, 17523 Preševo, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4972 

(210) KS/R/ 2008/6614 

(180) 31/10/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) Novartis AG 

  CH-4002 Basel , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1316 

(210) KS/R/ 2008/6635 

(180) 03/01/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Apatinska Pivara Apatin d.o.o. 

 Trg Oslobodjenja br. 5, 25260 Apatin , RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3349 

(210) KS/R/ 2008/6734 

(180) 12/02/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG 

 Falckensteiner Strasse 2, 24159 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21 

(210) KS/R/ 2008/6814 

(180) 07/04/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) ZVIJEZDA dioničko društvo za proizvodnju trgovinu i usluge 

  Marijana Čavića 1, Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22 

(210) KS/R/ 2008/6815 

(180) 07/04/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) ZVIJEZDA dioničko društvo za proizvodnju trgovinu i usluge  

 Marijana Čavića 1, Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5914 

(210) KS/R/ 2008/7031 

(180) 03/01/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Lernco, Inc. 

 1105 North Market Street, Wilmington, DE 19801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6181 

(210) KS/R/ 2008/7079 

(180) 22/12/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) Volkswagen AG 

          38436 Wolfsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1419 

(210) KS/R/ 2008/7137 

(180) 13/02/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) General Mills, Inc. 

 Number One General Mills Boulevard Minneapolis, MN 55426, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6530 

(210) KS/R/ 2008/7372 

(180) 20/11/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d. 

 Rakičan Lendavska 5, Rakičan SI-9000 Murska Sobota , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5970 

(210) KS/R/ 2008/7564 

(180) 15/10/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) DENSO CORPORATION 

 1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6304 

(210) KS/R/ 2008/7592 

(180) 21/07/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) INNOVIA FILMS LIMITED 

 Station Road Wigton, Cumbria CA7 9BG, United Kingdom, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6307 

(210) KS/R/ 2008/7632 

(180) 06/11/2026 

(220) 19/11/2008 

(730) LINVATEC CORPORATION 

11311 CONCEPT BLVD, LARGO, FLORIDA 34643, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1647 

(210) KS/R/ 2008/7633 

(180) 07/10/2026 

(220) 19/11/2008 

(730) LINVATEC CORPORATION 

 11311 CONCEPT BOULEVARD LARGO, FLORIDA 34643, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6532 

(210) KS/R/ 2008/7961 

(180) 21/11/2026 

(220) 19/11/2008 

(730) Marks and Spencer p.l.c. 

 Michael House, Baker Street, London W1A 1DN, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6168 

(210) KS/R/ 2008/7967 

(180) 24/05/2026 

(220) 19/11/2008 

(730) CommScope Technologies LLC 

 1100 Commscope Place SE, Hickory North Carolina 28602, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 


