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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(210) KS/M/ 2013/105 

(220) 31/01/2013 

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

Rruga: Prishtinë-Graçanicë, Ndërtesa Illyria, 

Veternik 10000, Prishtinë, KS 

(740)  Adrian Zylfiu Rr "A Krasniqi" nr. 7, 

Prishtinë 
 

(540)     

 

 

     

 

(511) 35  Administrim i programeve të ofruara nga një linjë ajrore; administrim i 

programeve për shpërblimin e klientëve që shpesh bëjnë blerje; përpunimi administrative i 

urdhrave të blerjes; reklamim/ publicitet; shërbime të agjencisë së reklamave/ shërbime të 

agjencive publicitare; qira e hapësirës reklamuese; reklamimi me porosi; qira e kohës së 

reklamimit në mediat e komunikimit; prodhim i filmave reklamues; shërbime të caktimit të 

takimeve shërbime të zyrë; shërbime të rikujtimit të takomeve shërbime të zyrës; ankand; 

postimi reklamave; qira e reklamave;  borde të reklamave;  mbajtje e librave/ kontabilitet; 

asistencë për menaxhimin e biznesit; kërkime të biznesit; auditimi i biznesit; menaxhim 

biznesi dhe konsulence organizimi; konsulencë për menaxhimin e biznesit; shërbime të 

ekspertëve të efikasitetit të biznesit; vlerësime biznesi; hetime biznesi; konsulencë për 

organizimin e biznesit; kërkim biznesi; shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë profesionale të biznesit; informata për biznesin; menaxhimi i biznesit të 

hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve që performojnë; menaxhimi i biznesit të 

sportistëve; menaxhimi i biznesit për ofruesit e pavarur të shërbimeve; shërbime të 

menaxhimit të biznesit për projektet e ndërtimit; sigurimi i informacionit të biznesit 

nëpërmjet një web site; menaxhimi i programeve të rimbursimit për të tjerët, menaxhimi i 

programeve të rimbursimit për të tjerët; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me 

përputhjen e investitorëve potencial privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde; 

shërbimet e agjencisë së informacionit komercial;   asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; informacione dhe këshilla komerciale për konsumatorët (këshilla për 

konsumatorin); administrim komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

sigurimi i informacionit për kontakt tregtar dhe biznes; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i 

statistikave; përpilimi i indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese; 

menaxhim i kompjuterizuar i skedareve; konsulencë lidhur me strategjinë e komunikimit të 

marrëdhënieve me publikun; konsulencë lidhur me strategjinë e komunikimit të reklamave; 

analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët; 

demonstrim i mallrave; dizenjimi i materialeve reklamuese; reklama me postë të 

drejtpërdrejtë; shpërndarjen e materialit reklamues; shpërndarja e mostrave; riprodhimi i 

dokumenteve; hartimi i pasqyrave të llogarive; parashikimi ekonomik; shërbime të 

agjencisë së punësimit; shërbime të agjencisë së import-eksportit; faturim; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; studime të tregut; hulumtim marketing; marketing; 

modelim për promovimin e reklamave ose shitjeve; negocimi dhe lidhja e transaksioneve 

tregtare për palët e treta; negocimi i kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të prerjes 

së lajmeve; rregullimin e abonimeve të gazetave për të tjerët; qira e makinave të zyrës dhe 
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pajisjeve; reklama on-line në një rrjet kompjuterik; sigurim i tregut on-line për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; sondazhi i opinionit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale 

ose reklamuese;organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime promocionale; menaxhimi 

administrativ i kontraktuar për kompani; shërbime të jashtme (ndihmë afariste); pagesa per 

klikim reklamash; përgatitje pagash; konsulence për menaxhimin e personelit; rekrutimi i 

personelit; shërbime fotokopjimi; qira e makinave fotokopjuese; prezantim i mallrave në 

mediat e komunikimit me qëllim të shitjes; shërbime të krahasimit të çmimeve; shërbime 

prokurimi për të tjerët (blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera); testime 

psikologjike për përzgjedhjen e personelit; marrëdhënie me publikun; publikimi i teksteve 

publicitare; qira e materialeve publicitare;  radio reklamim; regjistrimi i komunikimeve me 

shkrim dhe të dhënave; shërbime të zhvendosjes për bizneset; shërbime me pakicë dhe 

shumicë për përgaditjet farmaceutike, veterinare dhe produkteve medicionale; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; qira e stendave të shitjes;  shkrim i skenareve me qëllime reklamimi; 

optimimizim i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjes; shërbime të secretaries; 

veshje të dritareve të dyqaneve;  stenografi; kërkim sponsorizimi; rregullim i paisjeve të 

abonimit për shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në 

bazat e të dhënave kompjuterike; përgatitja e taksave; shërbime të arkivimit të taksave; 

shërbime të telemarketingut; përgjigje në telefon për abonentët e padisponueshëm; prodhim 

i programeve të teleshopingut/ prodhim I programeve të teleshopingut; reklama televizive; 

transkripitim i komunikimeve (funskionet e zyrës); daktilografim; azhurnim i materialit 

reklamues;  azhurnimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; qira e makinave shitëse; optimizimi 

i trafikut në web faqe;  indeksimi i webit për qëllime komerciale ose reklamuese; përpunim 

teksti; shkrimi i teksteve publicitare; shkrimi i curriculum vitae për të tjerët / shkrimi i 

përmbledhjeve për të tjerët.  

36  Garancion për sigurimin e aksidenteve;shërbimet e zyrës për banim 

[apartamente];shërbime aktuariale (menaxhim të riskut);përcaktim i vlerës se pasurisë 

(zhvlerësimet);menaxhimi i banesave;dhënia me qira e apartamenteve;vlerësim i artit 

(përcaktimi i vlerës se tregut per veprat artistike);dorëzani;shërbime bankare;shërbime 

brokerimi *;brokerimi i kredive të karbonit;shërbime të likuidimit të biznesit, 

financiar;investime kapitale;krijimi i fondeve bamirëse;kontrolla [kontrolloni] 

verifikimi;pastrimi, shtëpi financiare / pastrimi, financiar;shërbimet e Byrosë së 

Kredive;lëshimi i kartave të kreditit;shërbimet e agjencisë për mbledhjen e 

borxheve;shërbimet e këshillimit të borxhit;depozita me vlerë;transferimi i fondeve 

elektronike;shkëmbimi i parave;faktoringu;dhënia me qira e fermave;aranzhimi i financave 

për projektet e ndërtimit;shërbime të ndërmjetësimit financiar doganor;vlerësim financiar 

[sigurim, bankë, pasuri të paluajtshme];menaxhim financiar;analiza financiare;konsulencë 

financiare;informacion financiar;sponsorizimi financiar;vlerësimi financiar i drurit / 

vlerësimi financiar i lëndës drunore;vlerësimi financiar i vlerës së lëndës - leshit / financiar 

i lëndës së leshit;Sigurimi i informacionit financiar nëpërmjet një web site;menaxhimi 

financiar i pagesave të rimbursimit për të tjerët;shërbimet e financimit;Garantimi i i 

sigurimit nga zjarri;vlerësimi fiskal;Sigurimi i sigurimeve shëndetësore;financim me qira / 

financim me qira-blerje;dhënia e kredive me këste;brokerimi i sigurimeve;marrëveshje 

garancioni;konsulencë sigurimi;informacion sigurimi;investimi i fondeve;xhevahire 

[bizhuteri (Am.)] Vlerësim / vlerësim bizhuterish;Kreditimi kundrejt sigurisë;Garantimi i 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

12 

 

sigurimit të jetës;kredi [financim];garantimi  i sigurimeve detare;bankë hipotekare;fonde të 

përbashkëta;vlerësim numizmatik;dhënia me qira e zyrave [pasurive të paluajtshme];dhënia 

me qira e zyrave për bashkë-punim;shërbime bankare në internet;organizimi i 

koleksioneve;pengmarrje;Përpunimi i pagesave me kartë krediti;përpunimi i pagesave me 

kartë debiti;shërbime të fondeve të sigurta;dhënien me qira të patundshmërive;shërbime të 

agjencive të pasurive të patundshme;brokerimi i pasurive të paluajtshme;vlerësimi i 

pasurive të paluajtshme;menaxhimi i pasurive të patundshme;sigurimi i zbritjeve në 

institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve nëpërmjet përdorimit të kartës së 

anëtarësimit;mbledhja e qirasë;vlerësimi i kostove të riparimit [vlerësimi 

financiar];shërbimet e pagesës së daljes në pension;shërbime të sigurta të 

depozitave;shërbimet e bankës së kursimeve;brokerimi i letrave me vlere;vlerësim i 

vulës;kuotime të bursës;shërbimet e brokerimit të aksioneve;stoqet dhe bonot 

brokerimi;shërbime sigurimi;lëshimi i tokenëve (vlerës së tokenëve);lëshimi i çeqeve të 

udhëtarëve;kujdestaria e pasurisë (aseteve).  

38  Qira e kohës së aksesit në rrjetet globale kompjuterike;sigurimi i aksesit në 

database;transmetim televiziv kabllor;komunikime me telegram;komunikime përmes 

telefonit;komunikime nga terminalet kompjuterike;komunikime përmes rrjeteve optike të 

fibrave/ komunikime përmes rrjeteve me fibra optike;transmetim i mesazheve dhe 

imazheve me kompjuter;shërbime të buletinit elektronik (shërbime të 

telekomunikacionit);transmetim faksimili;qira e aparateve facsimile;informacione rreth 

telekomunikimit;sigurimi i shpërndarjes së informacionit nëpërmjet një grup përdoruesish 

tjerë;dërgim i mesazheve;qira e aparateve për dërgimin e mesazheve;qira e 

modemeve;shërbime të agjencive të lajmeve;ofrimi i forumeve online;shërbime telefonike 

(radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik);radio transmetim;radio 

komunikim;transmetim satelitor;transmetim i të dhënave;qira e pajisjeve të 

telekomunikimit;ofrimi i kanaleve telekomunikuese për shërbimet e teleshopingut;ofrimi i 

lidhjeve telekomunikuese në rrejtin global kompjuterik;shërbimet të telekomunikimit dhe 

shërbime të lidhjes;shërbime telekonferenciale;shërbime telegrafike;shërbime 

telefonike;qira e telefonave;transmetim televiziv;shërbime të teletekstit;transmetim i 

telegrameve;transmetim i postës elektronike;transmetim i kartave përshëndetëse 

online;transmetim i skedarëve digjital;sigurim i qasjes së përdoruesve në rrjetet 

kompjuterike globale;transmetim i videove me kërkesë.  

41  Akademi (edukim);instruksione akidio;shërbime të parkut të zbavitjes;trajnim i 

kafshëve;qira e veprave të artit;qira e pasjisjeve audio;aranzhim i konkurseve të 

bukurisë;edukim në shkollë me konvikt;rezervim i vendeve për shfaqje;shërbime 

kaligrafike;ofrimi i objekteve të kinemasë (lojërave të fatit);prezantime kinemaje/ 

prezantime në kinema;qira e aparatit të kinematografisë;shërbime të klubit (argëtim ose 

arsim);stërvitje (trajnime);aranzhimi dhe mbajtja e kolokiumeve;aranzhimi dhe mbajtja e 

koncerteve;aranzhimi dhe mbajtja e konferencave;aranzhimi dhe mbajtja e 

kongreseve;kurse të korrespodencës;shërbime disko-disk;shërbime 

diskoteke;dublim;informacione edukuese;ekzaminime edukuese;shërbime edukimi të 

mundësuara nga shkolla;botime elektronike;shërbime argëtuese;infromacione 

argëtuese;prodhim filmash, përveç filmave reklamues;ofrimi i filmave, që nuk mund të 

shkarkohen, nërmjet shërbimeve të transmetimit të videove me kërkesë;organizim i klasave 

për palestër;shërbime të lojërave të fatit;shërbime të lojërave të ofruara online nga një rrjet 

kompjuterik;pajisje lojërash me qira;ofrimi i objekteve të golfit;organizim i vizitave të 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

13 

 

udhëzuara;instruksione gjimnastike;shërbime të klubit shëndetësor (trajnime shëndetësore 

dhe palestër);shërbime të kampeve të pushimeve (argëtim);aranzhimi dhe mbajtja e 

forumeve edukative në person;qira e brendshme aquaria;shërbime karaoke;shërbime të 

përkthimit të gjuhës;shërbime të paraqitjes, përveçse për qëllime reklamimi;huazim i 

shërbimeve të biblotekës;qira e aparateve ndriçuese për grupe teatrore ose studio 

televizive;mikrofilmim;shërbime të biblotekave të lëvizëshme/ shërbime të 

librarisë;modelim për artistët;qira e pikturave lëvizëse;shërbime të flimit në studio;ofrimi i 

objekteve të muzeut (prezantime, ekspozita);shërbime të kompozimit muzikor;prodhim i 

muzikës;shërbime të gazetarëve;shërbime të klubit të natës (argëtim);kopshte 

fëmijësh;publikim online i librave dhe i revistave elektronike;ofrimi i publikimeve 

elektronike ne internet, që nuk mund të shkarkohen;ofrimi i muzikës online, që nuk mund 

të shkarkohen;ofrimi i videove online, që nuk mund të shkarkohen;shërbime të 

orkestrës;organizimi i garave (edukimi ose argëtimi);organizimi i ekspozitave për qëlllime 

kulturore ose arsimore;organizimi i garave sportive;organizimi i llotarive;organizimi i 

shfaqjeve (shërbimeve impresario);ogranizimi i shfaqjeve të mdoës për qëllime 

argëtimi;planifikimi i ndejave (argëtuese);shërbime personale trajnuese (trajnime 

palestër);raportim fotografik;fotografi;edukim fizik;trajnim parakrak 

(demostrim);prezentimi i performancave të cirkut;prezentimi i shfaqjeve të 

ndryshme;prezantimi i performancave live;publikimi i teksteve, përveç teksteve 

publicitare;publikimi i librave;radio argëtuese;qira e radios dhe televizionit;produksion i 

radios dhe programeve televizive;shërbime të regjsitrimit të incizimit;ofrimi i objekteve 

rekreative;infromacione rekreative edukim fetar;udhëzim sado;shkrim i skenarëve;shkrim i 

skenarëve, përveçse për qëllime reklamimi;aranzhimi dhe mbajtja e seminareve;qira e 

shfaqjeve me peisazh;produksion i shfaqjeve;interpretim i gjuhës së shenjave;qira e 

pajisjeve të zhytjes së lëkurës;shkrim I këngëve;qira e regjstrimeve të zërit;shërbime të 

kampit sportive;ofrimi i objekteve sportive;dhënia me qira e pajisjeve sportive, duke 

përjashtuar automjetet;qira e terreneve sportive;qira e objekteve të stadiumit;qira e 

skenës;titrim;aranzhimi dhe mbajtja e sipoziumeve;mësimdhënie/ shërbime edukimi/ 

instruksione;argëtim televiziv;ofrimi i programeve televizive, që nuk mund të shkarkohen / 

ofrimi i programeve televizive, që nuk mund të shkarkohen përmes shërbimit të 

transmetimit video me kërkesë;qira e fushave të tenisit;prodhime teatrale;shërbime të 

agjencisë së biletave (argëtuese);minutazha e ngjarjeve sportive;qira e lodërave;shërbime 

trajnimi të ofruara nëpërmjet simulatorëve;përkthim;qira e regjsitruesit të 

videokasetave;qira e video kamerave/ qira e kamerave;redaktim i videove;qira e 

videokasetave;filmim;udhëzime profesionale (këshilla arsimore ose trajnuese);rikualifikim 

profesional;aranzhim dhe mbajtje e punëtorive (trajnime);shkrim i teksteve;shërbime 

kopshti zoologjik.  

42  Analiza për shfrytëzimin e naftës;shërbime arkitekturore;konsulencë 

arkitekturore;autentifikimi i veprave të artit;kërkime bakteriologjike;kërkime 

biologjike;kalibrim [matje];shërbime të kartografisë;analiza kimike;hulumtime 

kimike;shërbime kimike;gjykime klinike;krijimi i rrjetit-serverëve;cloud computing 

(praktika e përdorimit të një rrjeti të serverëve të largët të lidhur me internet për të ruajtur, 

menaxhuar dhe përpunuar të dhënat, në vend të një server lokal ose një kompjuter 

personal;dhënia me qira e kompjuterëve;programim kompjuterik;dizajn i softuerëve 

kompjuterik;dhënia me qira e programeve kompjuterike;analiza e sistemit 

kompjuterik;dizajnimi i sistemit kompjuterik;konsulencë për softuer kompjuterik;shërbime 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

14 

 

të mbrojtjes së viruseve kompjuterike;konsulencë për teknologjinë 

kompjuterike;konsulencë për sigurinë kompjuterike;hartimi i ndërtimit;konsulencë në 

projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike;konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë;konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në atë 

elektronike;konvertimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit 

fizik;kërkime kozmetike;krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve të internetit për të tjerët;krijimi 

dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të internetit për të tjerët [shërbimet e 

teknologjisë informative];konsulencë për sigurimin e të dhënave;shërbime të enkriptimit të 

të dhënave;dizajn i dekorit të brendshëm;dizajn i brendshëm;digjitalizimi i dokumenteve 

[skanim];projektimi i veshjes;dyfishim i programeve kompjuterike;ruajtje elektronike e të 

dhënave;monitorim elektronik i informacionit identifikues personal për të zbuluar vjedhjet 

e identitetit nëpërmjet internetit;monitorim elektronik i aktivitetit të kartës së kreditit për të 

zbuluar mashtrimet nëpërmjet internetit;auditimi i energjisë;inxhinieri;sondazhe 

gjeologjike;kërkimet gjeologjike;hulumtime gjeologjike;dizajn i arteve grafike;analiza e 

dorëshkrimit [grafologji];hosting i faqeve të kompjuterit [faqet e internetit];dizajn 

industrial;konsulencë për teknologjinë informative [IT];sigurimi i informacionit mbi 

teknologjinë kompjuterike dhe programimin përmes një web site;instalimi i softuerit 

kompjuterik;konsulencë për siguri në internet;mbikëqyrja e tokës;mirëmbajtja e 

programeve kompjuterike;kërkime mekanike;informacion meteorologjik;monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me qasje të largët;monitorimi i sistemeve kompjuterike për të 

zbuluar prishjet;monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar 

ose shkeljes së të dhënave;backup jashtë vendit;kërkim i naftës;sondazhet në fushën e 

naftës;testimi i vajrave;ofruesit e shërbimeve të transferojmë në fushën e teknologjisë së 

informacionit;dizajn paketimi;fizikë [hulumtim];kontrolli i kualitetit;vlerësimi i cilësisë së 

lëndës drusore;vlerësimi i cilësisë së leshit;rikuperimi i të dhënave kompjuterike;hulumtimi 

dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët;hulumtime në fushën e mbrojtjes së 

mjedisit;sigurimi i informacionit shkencor, këshilla dhe konsulence në lidhje me 

kompensimin e karbonit;shërbime laboratorike shkencore;kërkime shkencore;sigurimi i 

motorëve të kërkimit për internet;hostimi i serverëve;softuer si shërbim [MSA];styling 

[dizajn industrial];anketime;kërkime teknike;kryerja e studimeve teknike të 

projektit;shkrim teknik;konsulencë teknologjike;konsulencë për teknologjinë e 

telekomunikacionit;testimi i materialeve;testimi i tekstilit;eksplorim nënujor;zhbllokimi i 

telefonave celular;azhurnimi i programeve kompjuterike;planifikimi urban;testimi i aftesise 

se automjeteve;analiza e ujit;parashikimi i motit;dhënia me qira e web 

serverëve;konsulencë për dizajnimin e faqeve të internetit.  

45  Agjenci e shërbimeve te adoptimit;shërbime alternative për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve;shërbime të arbitrazhit;konsulencë astrologjike;kujdes/kujdestar(e) për 

fëmijën;shërbimet e varrimit;shërbime kartoni;shoqërimi / përcjellja në shoqëri 

[chaperoning];qiraja e veshjeve;menaxhimi i të drejtës së autorit;shërbime 

krematoriumi;shërbime takimesh;shërbime agjencie detektive shërbime për ecje në 

qen;shërbime balbalmimi (pastrimi i kufomave);dhënie me qira e veshjeve të 

mbrëmjes;dhënia me qira e alarmeve të zjarrit;dhënia me qira e aparateve të 

zjarrit;zjarrfikës;kryerjen e ceremonive funerale;ndërmarrje funerare;kërkime 

gjenealogjike;shërbime roje;hedhja e horoskopit;kujdestari/ruajtje e shtëpive;inspektimi i 

fabrikave për qëllime sigurie;konsulencë për pronësinë intelektuale;ndihmë për veshjen 

kimono (veshje japoneze);dhënien me qira të emrave të domain-ave të internetit;hulumtim 
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ligjor;shërbime të përgatitjes së dokumenteve ligjore;administrimi ligjor i 

licencave;shërbime;ligjore në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerët;licencimi i 

pronësisë intelektuale;Licencimi i softuerit kompjuterik [shërbimet ligjore];shërbime 

gjyqësore;kthimi i humbur i pronës;shërbimet e agjencisë së martesës;ndërmjetësim;hetime 

të personave të zhdukur;monitorimi i alarmit të hajdutëve dhe sigurisë;monitorimi i të 

drejtave të pronësisë intelektuale për qëllime këshillimi juridik;shërbimet e rojes së 

natës;shërbime të rrjeteve sociale në internet;hapja e kyçjeve të sigurisë;organizimi i 

mbledhjeve fetare;ruajtja e individit/roje personal;hetime personale të sfondit;konsulencë 

personale për stilin e veshjes;shkrimi i letrave;kujdesi per kafshët shtepiake;konsulencë për 

sigurinë fizike;planifikimi dhe rregullimi i ceremonive të dasmës;regjistrimi i emrave të 

domain-it [shërbimet ligjore];lëshimi i pëllumbave për raste të veçanta;kryerja e 

ceremonive fetare;qira e kasafortave;shqyrtimi i sigurisë së bagazheve;konsulencë 

shpirtërore;ndjekja e pasurisë së vjedhur.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/855 

(220) 27/08/2013 

(731) "Klan Kosova" sh.p.k. 

Qendra Tregtare, Kodra e Diellit; p.n. 

Prishtinë 10000, KS 

(591) E kaltër dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

38  Telekomunikacione.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/856 

(220) 27/08/2013 

(731) "Klan Kosova" sh.p.k. 

Qendra Tregtare, Kodra e Diellit; p.n. 

Prishtinë 10000, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  KLAN KOSOVA 

 

 
     

 

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

38  Telekomunikacione.  
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(210) KS/M/ 2017/576 

(220) 03/05/2017 

(731) ILLYRIAN shpk Dardan Mehmeti 

Rr. Rexhep Krasniqi, Kulla 2, Kati 10, Nr. 

1, 10000 Prishtinë, KS 

(591) E Gjelbër, e Verdhë, Portokall, 

Vjollcë, e Kaltër, e Bardhë. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Dhënia me qira e qasjes në rrjetin global të kompjuterëve, ofrimi i qasjes në baza 

të të dhënave,Komunikimi përmes telefonave celular, Komunikimi përmes terminaleve 

kompjuterike, Komunikimi përmes rrjetit të fibrave optike / Komunikimi nga rrjeti me fibra 

optike, Transmetimi i mesazheve dhe imazheve përmes ndihmës kompjuterike, 

Informacione për telekomunikacionin, Ofrimi i dritareve (dhomave) për biseda në internet, 

Dërgim i mesazheve, Ofrimi i forumeve online, Transmetimi i të dhënave, Ofrimi i lidhjes 

telekomunikuese në rrjetin global të kompjuterëve, Shërbime telekonferencash, Transmetim 

i postës elektronike, Transmetim i të dhënave (dosjeve) digjitale, Ofrimi i qasjes për 

përdoruesit në rrjetin global të kompjuterëve, Shërbime të postës zanore  

41  Informacion mbi edukimin, Testime edukative, Shërbime edukative që ofrohen nga 

Institucionet Edukative, Shërbime të lojërave të ofruara online nga një rrjet i kompjuterëve. 

42  Cloud computing, Programim kompjuterik, Dizajn i softuerëve kompjuterik, Dhënia me 

qira e softuerëve kompjuterik, Analiza të sistemeve kompjuterike, Dizajnimi i sistemeve 

kompjuterike, Konsulencë mbi softuerët kompjuterik, Konsulencë mbi teknologjinë 

kompjuterike, Konsulencë mbi sigurinë kompjuterike, Konsulencë mbi dizajnimin dhe 

zhvillimin e harduerëve kompjuterik, Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga forma 

fizike në elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve elektronike për të tjerët, Krijimi dhe 

dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuara në faqe elektronike për të tjerët, 

Konsulencë mbi ruajtjen e të dhënave, Shërbime të enkriptimit të të dhënave, Digjitalizimi i 

dokumenteve [skanimi], Rikrijimi i programeve kompjuterike, Ruajtja elektronike e të 

dhënave, Dizajn i arteve grafike, Hostimi i faqeve kompjuterike (ueb faqet), Dizajn 

industrial, Konsulencë mbi Teknologjinë e Informacionit [IT], Ofrimi i informacionit për 

teknologji kompjuterike dhe programim përmes faqeve elektronike, Instalimi i shërbimeve 

kompjuterike, Konsulencë mbi sigurinë e internetit, Mirëmbajtje e softuerëve kompjuterik, 

Monitorimi i sistemeve kompjuterike përmes çasjes ,në distancë, Monitorimi i sistemeve 

kompjuterike që të zbulohen rëniet e sistemit, Monitorimi i sistemit kompjuterik për 

zbulimin e çasjes së pa autorizuar ose shkeljen e të dhënave, Sigurim i të dhënave jashtë 

vendit [off site], Ofrimi i shërbimeve outsource në fushën e teknologjisë informative, 

Rikthim apo rigjenerim i të dhënave kompjuterike, Hostim në server, Softuer si shërbim 
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[SaaS], Konsulencë teknologjike, Konsulencë mbi teknologjinë e telekomunikimit, 

Përditësimi i softuerëve kompjuterik, dhënia me qira e ueb-serverëve, Konsulencë mbi ueb 

dizajn. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/694 

(220) 02/06/2017 

(731) ENTERMEDIA SH.P.K. 

Velani, Rr. Isa Kastrati, Prishtine 

Republika e Kosoves, KS 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi 

(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i 

urdhëresave të blerjes; Reklamim; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale 

reklamuese (Përditësimi i); Reklamimi i çështjes (Diseminimi i); Hapësira reklamuese 

(Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për këshilla të 

konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në 

gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të 

tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla 

komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Kërkimi i të 

dhënave në dosjet kompjuterike për të tjerët; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me 

postë; Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi 

i) për qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese 

(Organizimi e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi 

i shitjes; Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Reklamat në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes 

me pakicë; Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Komerciale televizive; Panaire tregtare 

(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; 

Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare  

41  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe projektime të lidhura me 
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to;analiza industriale dhe shërbime hulumtuese;projektim dhe zhvillim të harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë. Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në 

elektronike;Krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët;Konvertimin e të 

dhënave të programeve kompjuterike dhe të të dhënave [konvertimin jo fizik];Dekor 

(Projektim i brendshëm);Shërbime të projektimit (Paketimit);Dizajnimi (Veshje);Dizajnimi 

(Arte grafike);Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi];Draftimi (Konstruksion);Dizajnimi i 

arteve grafike;Kontrolli i cilësisë;Veprat e artit (Autentifikimi).  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe projektime të lidhura me to; 

analiza industriale dhe shërbime hulumtuese; projektim dhe zhvillim të harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë. Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në 

elektronike; Krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; Konvertimin e të 

dhënave të programeve kompjuterike dhe të të dhënave [konvertimin jo fizik]; Dekor 

(Projektim i brendshëm); Shërbime të projektimit (Paketimit); Dizajnimi (Veshje); 

Dizajnimi (Arte grafike); Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi]; Draftimi (Konstruksion); 

Dizajnimi i arteve grafike; Kontrolli i cilësisë; Veprat e artit (Autentifikimi).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/933 

(220) 27/07/2017 

(300) 302017003277  08/02/2017  DE 

(731) Innight Express Germany GmbH 

Katzbergstr. 3, 40764 Langenfeld, Germany, 

DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  nox 

 

 
     

 

(511) 39  Transportim; deponim; transporti dhe bartjen e mallrave dhe ngarkimi i të gjitha 

llojeve ; shërbime logjistike në sektorin e transportit; shërbime transporti; shërbime të 

shpërndarje ekspres; grumbullim, paketim, transport, magazinim, dërgim dhe shpërndarje 

ngarkesave, mallrave, porosi me postë, pako, pako të vogla, letra, dokumente, letra me 

vlerë, gazeta dhe revista; informacion, shërbime e këshillimit dhe rezervimit në lidhje me 

transportin; informacion, shërbimet e këshillimit dhe rezervimit në lidhje me deponimin e 

mallrave dhe artikuj dhe magazinimin  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/934 

(220) 27/07/2017 

(731) Salzgitter Mannesmann GmbH  

Eisenhuettenstrasse 99 38239 Salzgitter, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   
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(511) 6  Pajisje metalike; Materiale ndërtimi dhe konstruktimi dhe elemente prej metali; 

Materialet e papërpunuara dhe gjysëm të përpunuara të metaleve, të papërcaktuara për 

përdorim; Dyer dhe dritare prej metali; Strukturat dhe ndërtesat e transportueshme prej 

metali; Kontejnerët e transportit dhe paketimit nga metali; Pjesë dhe aksesorë për të gjitha 

mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/935 

(220) 27/07/2017 

(731) Salzgitter Mannesmann GmbH  

Eisenhuettenstrasse 99 38239 Salzgitter, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  Mannesmann 

 

 
     

 

(511) 6  Pajisje metalike; Materiale ndërtimi dhe konstruktimi dhe elemente prej metali; 

Materialet e papërpunuara dhe gjysëm të përpunuara të metaleve, të papërcaktuara për 

përdorim; Dyer dhe dritare prej metali; Strukturat dhe ndërtesat e transportueshme prej 

metali; Kontejnerët e transportit dhe paketimit nga metali; Pjesë dhe aksesorë për të gjitha 

mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/936 

(220) 31/07/2017 

(300) 016341844  10/02/2017  EU 

(731) ALDI GmbH & Co.KG Burgstr.37, 

D-45476 Mülheim and der Ruhr,   

Deutschland, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 35  Shpallje; udhëheqje me punë; administrim punësh; punë zyrash; Shërbime të 

shitjes me pakicë, përfshi shitjen nëpërmjet internetit, lidhur me gjerat ushqimore, 

supstancave që shfrytëzohen për larje të robave, preparateve për pastrim, prodhimeve për 

nevoja të pastrimit, mjeteve për dezinfektim, prodhimeve kozmetike dhe preparateve për 

kujdes të trupit, produkteve sanitare, barnave (ilaçeve) të cilat mund të blihen pa reçetë, 

shtesave dietike; Shërbime të shitjes me pakicë, përfshi shitjen nëpërmjet internetit, lidhur 

me mjetet piroteknike, aparateve elektrike/paisjeve, aparateve elektronike dhe paisjet e tyre, 

kompjuterëve dhe paisjeve të tyre, kompakt disqeve, harduerit dhe softuerit kompjuterik, 

mjeteve për ndriçim; Shërbime të shitjes me pakicë, përfshi shitjen nëpërmjet internetit, 

lidhur me veglat, veglat për kopshtari dhe paisjeve për ato, biçikletave dhe paisjeve të tyre, 

paisjeve për vetura, orëve, sahatëve dhe stolive (bizhuterive), materialeve për zyra dhe 

rekuzitave për zyra, librave dhe mjeteve tjera të shtypura, mobiljeve dhe mjeteve tjera të 

lëvizshme për jetë dhe punë në banesë, mobiljeve për kopsht, enëve për shfrytëzim në 

amvisëri ose kuzhinë dhe paisjet e tyre, mallit për amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi 

jastëkët, qarqafët për krevat, tekstileve për shfrytëzim në amvisëri; Shërbime të shitjes me 

pakicë, përfshi shitjen nëpërmjet internetit, lidhur me veshjet, pasijeve për kokë, këpucëve, 

aparateve sportive, lodrave, artikujve për argëtim (zbavitje, relaksim), ushqimit për kafshë, 

bimëve, prodhimeve nga duhani; Shërbime të shitjes me pakicë, përfshi shitjen nëpërmjet 

internetit, lidhur me udhëtimet, botimin dhe zhvillimin e fotografisë dhe kinematografisë, 

dërgimit të luleve, ofertave të telefonëve dhe internetit; Shërbime të punëve të 

supermarketeve, shitoreve me pakicë dhe diskont shitoreve me pakicë për gjëra ushqimore, 

supstancave që shfrytëzohen për larjen e robave, preparateve për pastrim, prodhimeve për 

nevoja të pastrimit, mjeteve për dezinfektim, prodhimeve kozmetike dhe preparateve për 

kujdes të trupit, produkteve sanitare, barnave (ilaçeve) të cilat mund të blehen pa reçetë, 

shtesave dietike; Shërbime të punëve të supermarketeve, shitoreve me pakicë dhe diskont 

shitoreve me pakicë lidhur me mjetet piroteknike, aparateve elektrike/paisjeve, aparateve 

elektronike dhe paisjet e tyre, kompjuterëve dhe paisjeve të tyre, kompakt disqeve, 

harduerit dhe softuerit kompjuterik, mjeteve për ndriçim; Shërbime të punëve të 

supermarketeve, shitoreve me pakicë dhe diskont shitoreve me pakicë të veglave, veglave 

për kopshtari dhe paisjeve të tyre, biçikletave dhe paisjeve të tyre, paisjeve për vetura, 

orëve, sahatëve dhe stolive (bizhuterive), materialeve për zyra dhe rekuzitave për zyra, 

librave dhe mjeteve tjera të shtypura, mobiljeve dhe mjeteve tjera të lëvizshme për jetë dhe 

punë në banesë, mobiljeve për kopsht, enëve për shfrytëzim në amvisëri ose kuzhinë dhe 

paisjet e tyre, mallit për amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastëkët, qarqafët për 

krevat, tekstileve për shfrytëzim në amvisëri; Shërbime të punëve të supermarketeve, 
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shitoreve me pakicë dhe diskont shitoreve me pakicë të veshjeve, pasijeve për kokë, 

këpucëve, aparateve sportive, lodrave, artikujve për argëtim (zbavitje, relaksim), ushqimit 

për kafshë, bimëve, prodhimeve nga duhani; Ofrim i informatave nëpërmjet internetit për 

produkteve për konsum, ofrim i shërbimeve për informata këshilluese konsumatorëve dhe 

informata si shërbim shfrytëzues; Shërbime të regullimit të kontratave për blerje të mallrave 

dhe ofrim i shërbimeve, për të tjerët, përfshi ato në internet (të përfshira në klasën 35); 

Shërbime të punës në supermarkete, shitoreve me pakicë dhe diskont shitoreve me pakicë; 

Regullim i radio kontratave mobile (për të tjerë); Organizim i planifikuar dhe përcjellje e 

zuhvillimit të punës; Rekrutim (përzgjedhje) i kuadrove; shërbime konsultative lidhur me 

organizimin e punës; Shërbime të shitejs me shumicë lidhur me gjërat ushqimore, 

supstancave që shfrytëzohen për larje të robave, preparateve për pastrim, prodhimeve për 

nevoja të pastrimit, mjeteve për dezinfektim, prodhimeve kozmetike dhe preparateve për 

kujdes të trupit, produkteve sanitare, barnave (ilaçeve) të cilat mund të blehen pa reçetë, 

shtesave dietike; Shërbime të shitejs me shumicë lidhur me mjetet piroteknike, aparateve 

elektrike/paisjeve, aparateve elektronike dhe paisjet e tyre, kompjuterëve dhe paisjeve të 

tyre, kompakt disqeve, harduerit dhe softuerit kompjuterik, mjeteve për ndriçim; Shërbime 

të shitjes me shumicë lidhur me veglat, veglat për kopshtari dhe paisjeve të tyre, biçikletave 

dhe paisjeve të tyre, paisjeve për vetura, orëve, sahatëve, orëve dhe stolive (bizhuterive), 

materialeve për zyra dhe rekuzitave për zyra, librave dhe mjeteve tjera të shtypura, 

mobiljeve dhe mjeteve tjera të lëvizshme për jetë dhe punë në banesë, mobiljeve për 

kopsht, enëve për shfrytëzim në amvisëriose kuzhinë dhe paisjet e tyre, mallit për amvisëri, 

mbulesave të krevatit, përfshi jastëkët, qarqafët për krevat, tekstileve për shfrytëzim në 

amvisëri; Shërbime të shitjes me shumicë lidhur me veshjet, pasijeve për kokë, këpucëve, 

aparateve sportive, lodrave, artikujve për argëtim (zbavitje, relaksim), ushqimit për kafshë, 

bimëve, prodhimeve nga duhani; Shërbime të ndihmës në menaxhimin komercial dhe 

insdustrial; Shërbime furnizimi për të tjerët (blerje malli dhe shërbime për biznese të tjera). 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/937 

(220) 31/07/2017 

(731) EPO FASHION CO., LTD 

24, NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 

HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 

CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, CN 

(740)  ASH ``PRISHTINA PATENT`` 

Rr. ILAZ AGUSHI    Nr. 8,  10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Insekticide për përdorim për qëllime bujqësie; insekticidë; herbicidë; preparate 

për shkatërimin e barishtave të këqija; fungicidë për përdorim për qëllime bujqësie; 

fingicidë; preparate për sterilizim; preparate antiparazite; preparate për shkatërimin e 

dëmtuesve; miticide; mjete dezinfektuese për përdorim për qëllime higjienike; preparate 

farmaceutike për përdorim për qëllime bujqësie.  
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(210) KS/M/ 2017/938 

(220) 31/07/2017 

(731) EPO FASHION CO., LTD. 

24, NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 

HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 

CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, CN 

(740)  A.SH. "Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Insekticide për përdorim për qëllime bujqësie; insekticidë; herbicidë; preparate 

për shkatërimin e barishtave të këqija; fungicidë për përdorim për qëllime bujqësie; 

fingicidë; preparate për sterilizim; preparate antiparazite; preparate për shkatërimin e 

dëmtuesve; miticide; mjete dezinfektuese për përdorim për qëllime higjienike; preparate 

farmaceutike për përdorim për qëllime bujqësie  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/939 

(220) 31/07/2017 

(731) KAVSAN AYAKKABI SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Hacipiri Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, 

Kavlu Caddesi, No: 2, İ TURKEY, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  WAIKIKI 

 

 
     

 

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

pastrim, lustrim, gryerje dhe abraziv; sapun jo mjekësor; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo mjekësore, losione flokësh jo mjekësor; dentifricë jo mjekësor  

18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura; lëkura dhe gëzofë kafshës; koferë dhe çanta udhëtimi; 

çadra dhe çadra dielli; bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala; kollare, rripa dhe veshje 

për kafshë  

25  Veshje, mbadhje, mbulesa koke  

35  Shpallje; adminisrim biznesi; administrim biznesi; fuksione zyre; të bërit bashkë, për 

përfitim të tjerëve të preparateve për zbardhje dhe substancave tjera për përdorim në 

lavanderi, të preparateve për pastrim, lustrim, gryerje dhe abraziv, sapunit jo mjekësor, 

parfumerisë, vajrave esenciale, kozmetikës jo mjekësore, losioneve të flokëve jo mjekësor, 

dentifricëve jo mjekësor, vajrave dhe grasove industriale, lubrifikuesve, absorbuesve të 

pluhurit, komopozimeve për lidhje dhe lagije, karburantëve (përfshi karburantët alkoolik) 

dhe ndriçuesve, kandilave dhe qirinjve për ndriqim, preparateve farmaceutike, preparateve 

mjekësore dhe veterinare, preparateve sanitare për qëllime mjekësore, ushqimit dietik dhe 

substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqimit për bebe, shtesave 

ushqimore dhe dietike për njerëz dhe kafshë, leukoplasteve, materialeve për fashim, 

materialeve për mbushje të dhëmbëve, dyllit dentar, dezinfektantëve, preparateve për 

shkatërimin e dëmtuesve, fungicideve, herbicideve, letrës dhe kartonit, gjërave të shtypura, 

materialeve libër lidhës, fotografive, materialeve për zyre dhe stacionari, pos mobiljeve, 
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ngjitësve për nevoja zyre ose shtëpiake, materialeve për artistësh dhe për vizatime, 

brushave për pikturim, materialeve për trajnim dhe mësimdhënije, fletëve të plastikës, 

najllonit (filmit) dhe çeseve për mbështjellje dhe paketim, shkronjave të shtypit, bloqeve të 

printimit, lëkurës dhe imitimeve nga lëkura, lëkurave dhe gëzofëve të kafshëve, koferëve 

dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të diellit, bastunëve, kamzhikëve, pajimeve 

për kuaj dhe shalave, kollareve, rripave dhe veshjeve për kafshë, mobilieve, pasqyrave, 

kornizave për piktura, kontejnerëve, jo nga metali, për rruajtje dhe transport, kockës, 

brinave, kockës së balenës ose sedef të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, guaskave,  

shkumës së detit, qilibarit të verdhë, enëve dhe kontejnerëve për kuzhinë ose amvisëri, 

krehërve dhe sfungjerëve, brushave, pos brushave për pikturim, materialve për bërjen e 

brushave, artikujve për qëllime pastrimi, qelqit të papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, pos 

qelqit për ndërtimtari, qelqurinave, porcelanit dhe argjilës, tekstilit dhe zëvendësuesve për 

tekstil, qarqafëve për shtëpi, perdeve nga tekstili ose plastika, veshjeve, mbadhjeve, 

mbulesave për kokë, qilimave, rogozëve, udhëzave dhe shtrojeve, linoleumit dhe 

materialeve tjera për mbulimin e dyshmeve; varëseve të murit (jo tekstile), duke ju 

mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/940 

(220) 01/08/2017 

(731) MORINA  GROUP SH.P.K 

Rr. Xhevë Lladrovci 10500 Graçanicë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilat i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura.  

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

peshqirë higjienikë posaçërisht facoleta higjienike, tampona, peshqirë higjenik; pelena për 

mosmbajtje.  

16  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

posaçërisht letër e lagët tualeti; peshqirë, peshqirët për fshirjen e duarve, dhe peshqirë për 

kuzhinë, pecetat e tavolinës, shamitë dhe maramat prej letre dhe celuloze (për një 

përdorim); salveta, facoleta dhe fshirës kozmetike; brekë-pelena foshnjash prej letre dhe 

celuloze (për një përdorim); pelena për foshnje.  
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(210) KS/M/ 2017/941 

(220) 01/08/2017 

(731) MORINA  GROUP SH.P.K 

Rr.  Xhevë Lladrovci  10500 Graçanicë, KS 

 
 

(540)  ALBA 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilat i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura  

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

peshqirë higjienikë posaçërisht facoleta higjienike, tampona, peshqirë higjenik; pelena për 

mosmbajtje  

16  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

posaçërisht letër e lagët tualeti; peshqirë, peshqirët për fshirjen e duarve, dhe peshqirë për 

kuzhinë, pecetat e tavolinës, shamitë dhe maramat prej letre dhe celuloze (për një 

përdorim); salveta, facoleta dhe fshirës kozmetike; brekë-pelena foshnjash prej letre dhe 

celuloze (për një përdorim); pelena për foshnje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/942 

(220) 01/08/2017 

(731) MORINA  GROUP SH.P.K 

Rr.  Xhevë Lladrovci 10500 Graçanicë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilat i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura  

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

peshqirë higjienikë posaçërisht facoleta higjienike, tampona, peshqirë higjenik; pelena për 

mosmbajtje  

16  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

posaçërisht letër e lagët tualeti; peshqirë, peshqirët për fshirjen e duarve, dhe peshqirë për 

kuzhinë, pecetat e tavolinës, shamitë dhe maramat prej letre dhe celuloze (për një 

përdorim); salveta, facoleta dhe fshirës kozmetike; brekë-pelena foshnjash prej letre dhe 

celuloze (për një përdorim); pelena për foshnje  
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(210) KS/M/ 2017/943 

(220) 01/08/2017 

(731) MORINA  GROUP SH.P.K 

Rr.  Xhevë Lladrovci 10500 Graçanicë, KS 

 
 

(540)  FIOLLA 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilat i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura  

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

peshqirë higjienikë posaçërisht facoleta higjienike, tampona, peshqirë higjenik; pelena për 

mosmbajtje.  

16  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

posaçërisht letër e lagët tualeti; peshqirë, peshqirët për fshirjen e duarve, dhe peshqirë për 

kuzhinë, pecetat e tavolinës, shamitë dhe maramat prej letre dhe celuloze (për një 

përdorim); salveta, facoleta dhe fshirës kozmetike; brekë-pelena foshnjash prej letre dhe 

celuloze (për një përdorim); pelena për foshnje. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/944 

(220) 01/08/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  AJAX BOOST 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese, preparate për përdorim në lavenderi; preparate pastruese, 

preparate lustruese, preparate fërkuese dhe preparate gërryese; preparate për pastrimin e 

furrës; preparate për pastrimin e kanaleve (drenazhave); preparate për pastrimin e 

dyshemeve; preparate për pastrimin e xhamave; preparate për pastrimin e tepihëve; 

preparate për pastrimin e tjegullave; pastrues toaleti; pastrues të tapicerive; preparate 

pastrimi për përdorim në mirëmbajtjen e shtëpisë”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/945 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  CAREKIT 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

26 

 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

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

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

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

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 
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orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/946 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014 United States of America, 

US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  HEALTHKIT 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 
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zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

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

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 
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elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/947 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  HOMEKIT 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

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

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

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

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 
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(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; aparatet dhe 

instrumentet e peshimit; aparat matës; fikese zjarri; aparatet dhe pajisjet e shpëtimit të jetës; 

alarmet, sensorët e alarmit dhe sistemet e monitorimit të alarmit; sistemet e sigurisë dhe të 

mbikqyrjes të banesave; detektorë të tymit dhe monoksidit të karbonit; termostatët, 

monitorët, sensorët dhe kontrollues për pajisjet dhe sistemet e ajrit të kondicionuar, 

ngrohjes dhe ventilimit; bllokada elektrike dhe elektronike te derës dhe te dritareve; 

telekomanda për hapjen dhe mbylljen e derës së garazhit; hapës të perdeve, perdeve 

hijëzuese, hijeve të dritareve dhe roletave; kontrollues të ndricimit; prizë elektrike; celësa 

elektrik dhe elektronik.  
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(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

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

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

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

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 
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mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.  
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(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 
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rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

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

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

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

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 
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përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.  
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(540)  MAGIC MOUSE 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

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

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 
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pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

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

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 
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mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/951 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014 United States of America, 

US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  MAGIC KEYBOARD 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

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

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

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

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

37 

 

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.  
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(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

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

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

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

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 
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zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/953 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  MAC MINI 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë, kompjuterë notbuk (fletëshënues), harduer kompjuterik, softuerë 

kompjuterik i sistemit operativ, pajisje periferike të kompjuterit.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/954 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014 United States of America, 

US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  IMAC PRO 
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(511) 9  Kompjuterë, kompjuterë notbuk (fletëshënues), harduer kompjuterik, softuerë 

kompjuterik i sistemit operativ, pajisje periferike të kompjuterit.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/955 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  MAC PRO 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë, kompjuterë notbuk (fletëshënues), harduer kompjuterik, softuerë 

kompjuterik i sistemit operativ, pajisje periferike të kompjuterit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/956 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  MACBOOK PRO 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë, kompjuterë notbuk (fletëshënues), harduer kompjuterik, softuerë 

kompjuterik i sistemit operativ, pajisje periferike të kompjuterit.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/957 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  SMART CONNECTOR 

 

 
     

 

(511) 9  Harduerë kompjuterik; pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për 

pajisjet mobile; konektorë elektrik dhe elektronik; konektorë elektronik për pajisjet mobile 

dixhitale elektronike që mbahen me dorë dhe tastatura; kabllo për kompjuterë, monitor dhe 

ekran, tastatura, maus dhe mbajtëse për maus, majë shkruese, printerë dhe ngasës të disqeve 

dhe hard drajv (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe 

riprodukimin e tingujve; aparate dhe mjete për ruajtjen e të dhënave; bateritë; konektorë 

elektrik dhe elektronikë, bashkues, tela, kablla, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe 
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dhe adapter për përdorim me mallrat e lartëpërmendura; këllëfat dhe mbajtëset të 

përshtatura ose të formuara për të mbajtur kompjuterë, pajisjet periferike kompjuterike, 

harduerë kompjuterik, kompjuterët që mbahen me dorë, kompjuterët tabletë, kompjuterët 

laptop, telefonat mobil, dhe pajisjet periferike kompjuterike që mund të vishen.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/958 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  LIVE LISTEN 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

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

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

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

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 
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dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/959 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

(540)  SMART COVER 
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(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, orave të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjueseve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer 

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

dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike 

kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për 

vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike 

që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjueseve të veshit, audio 

e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 
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zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

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

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/960 

(220) 01/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  SUPERDRIVE 

 

 
     

 

(511) 9  Harduerë kompjuterik; softuerë kompjuterik; pajisje periferike kompjuterike; 

drajver të disqeve për kompjuterë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/961 

(220) 01/08/2017 

(731) Richter Gedeon Nyrt 

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  REWELLFEM 

 

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2017/962 

(220) 01/08/2017 

(731) Richter Gedeon Nyrt 

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VAGIRUX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/963 

(220) 01/08/2017 

(731) Richter Gedeon Nyrt 1103 Budapest,  

Gyömrői út 19-21, HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VAGISOFT 

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/964 

(220) 01/08/2017 

(731) JACOBS DOUWE EGBERTS DE 

GmbH Langemarckstrasse 4-20 

Bremen 28199, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  CRONAT 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, ekstrakte të kafës, kafe artificiale, çaj, kakao.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/965 

(220) 02/08/2017 

(731) KAVSAN AYAKKABI SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Hacipiri Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, 

(540)   
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Kavlu Caddesi, No: 2, İskilip – Çorum , TR 

(591) Ngjyrë portokalli, e zezë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura; lëkura kafshës; gëzofe kafshësh, lëkurë artificiale, 

lëkurë e fortë; mallra të bëra nga lëkura, imitimi i lëkurës ose materialeve sintetike, 

posaqërisht, çanta udhëtimi, valixhe, çanta dokumentesh, kuleta, çanta dore, trasta shpine 

për bartje të bebeve, kuti nga lëkura dhe lëkura e fortë për ruajtjen e kartolinave 

përshëndetëse, kuti nga lëkura për kapela për udhëtim; kuti të zbrazta të cilat shiten të 

zbrazta për makijazh, çanta tualeterie që shiten të zbrazta, kuti tualeti që shiten të zbrazta, 

çanta veglash që shiten të zbrazta; çanta librash; kuti për bartje të dokumenteve, çantë 

dokunetesh, çanta shpine, çanta shkolle, çanta shopingu nga lëkura, kuti lëkure për 

banknota, kuti çelsash; çadrra, çadra dielli, posaqërisht, çadra dielli dhe kallam, bastunë  

25  Veshmbadhje, posaqërisht, këpucë duke përjashtuar këpucët ortopedike, sandale, çizme 

jo ujëlëshuese, çizme për ecje, çizme (çizme të shkurtëra deri në kyç), këpucë sportive, 

papuçe; pjesë për këpucë posaqërisht take, shtroje (taban) për veshmbathje, pjesë të sipërme 

të veshmbathjeve; rripa (veshje).  

35  Të bërit bashkë, për përfitim të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, posaqërisht, të lëkurës 

dhe imitimeve nga lëkura; lëkurës së kafshëve; gëzofëve të kafshëve, lëkurës artificiale, 

lëkurës së fortë, mallrave të bëra nga lëkura, imitimit të lëkurës ose materiale sintetike, 

posaqërisht, çantave të udhëtimit, valixheve, çantve për dokumente, kuletave, çantave të 

dorës, trastave të shpinës për bartje të bebeve, kutive nga lëkura dhe lëkurës së fortë për 

ruajtjen e kartolinave përshëndetëse, kutive nga lëkura për kapela për udhëtim; kutive të 

zbrazta të cilat shiten të zbrazta për makijazh, çantave për tualeteri që shiten të zbrazta, 

kutive të tualetit që shiten të zbrazta, çantave për vegla që shiten të zbrazta, çantave për 

libra, kutive për bartje të dokumenteve, çantve për dokunete, çantave të shpinës, çantave 

për shkollë, çantave për shoping nga lëkura, kutive nga lëkura për banknota, kutive për 

çelsa, çadrrave, çadrave të diellit, posaqërisht, çadrave të diellit dhe kallami, bastunëve, 

veshmbadhjeve, posaqërisht, këpucëve duke përjashtuar këpucët ortopedike, sandaleve, 

çizmeve jo ujëlëshuese, çizmeve për ecje, çizmeve (çizmeve të shkurtëra deri në kyç), 

këpucëve sportive, papuçeve, pjesëve për këpucë posaqërisht takeve, shtrojeve (taban) për 

veshmbathje, pjesëve të sipërme të veshmbathjeve; rripave (veshje).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/966 

(220) 02/08/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(591) E kuqe, e kuqe e mbyllët, e bardhe, e 

hirtë dhe e kaltër                                     

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Pasta dhëmbësh dhe për larjen e gojës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/967 

(220) 02/08/2017 

(731) CONFORAMA HOLDING 

80 Boulevard du Mandinet, Lognes 

77432 Marne la Vallée Cedex 2, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  GRANDIN 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin, riprodhimin apo përpunimin 

e zërit apo imazheve; aparate televizive, televizione me ekrane plazma; televizione LCD; 

ngasës (drajve) DVD; djegës DVD (incizues); sisteme të kinemasë shtëpiake që përbëhen 

nga një aparat televizioni, një pllejer DVD, një audio përforcue dhe zmadhues zëri; pllejer 

portativ multimedial; pllejer MP3; pllejer MP4; stereo sisteme dixhitale personale; pllejer të 

kompakt disqeve; camcorderë (kamerë incizimi); videokamera; video projektorë; radio 

aparate; radio ora; sisteme hi-fi (zërim i cilësisë së lartë); aparate dhe instrumente për 

përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e 

elektricitetit; konektorë elektrik, konektorë të kabllove; konektorë të rrymës; tela dhe kabllo 

elektrik; kabllo transmisioni për antena; audio kabllo; kabllo elektronike; kabllo elektrike; 

kabllo koaksiale; kabllo HDMI (ndërfaqe multimediale e cilësisë së lartë); kabllo me fibra 

optik; kabllo furnizimi; kabllo lidhëse; kabllo kompjuteri; kabllo telekomunikimi, kabllo 

USB; kabllo VGA; kordone elektrike; adapterë rryme; adapterë elektrik; adapterë të rrjetit 

kompjuterik; tela zgjatës elektrik; njësi kryësore të furnizimit me rrymë; kuti rryme )bateri); 

kuti rrymë (transformatorë); pajisje për furnizim me rrymë elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/968 

(220) 02/08/2017 

(731) CONFORAMA HOLDING 

80 Boulevard du Mandinet, Lognes 

77432 Marne la Vallée Cedex 2, FR 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

48 

 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

     

 

(511) 7  Aparate dhe makina elektrike për përdorim në kuzhinë për grirje, copëtim, 

thërmim, blluarje, shtrydhje, prerje, përzierje, emulsifikim (shkrirje), rrahje apo qërosje të 

ushqimit; makina elektrike të kuzhinës për përgatitje [përpos për zierje]; blenderë elektrik, 

mikserë, blendera, shtypëse limoni, makina centrifuge, grirës, procesorë ushqimi, prerës 

elektrik të ushqimit në fleta, thika elektrike, kafe bluarës, hapës elektrik të kanaqeve; 

makina për larjen e enëve, makina larëse, makina tharëse rrotulluese; fshesa elektrike, 

makina për qepje; njësi avullimi  

8  Hekur të sheshtë  

9  Aparate dhe instrumente për peshim, peshore për banjo, peshore për kuzhinë.”  

11  Aparate dhe makina për zierje, tenxhere elektrike, vatra kuzhine, me gaz apo të 

përzierë, stufa, furnela elektrike, barbekju (skara), zierës, avullues, furra me mikrovalë, 

aparate për fërgim, skara; zierës më avull; aparate për ftohje, ngrirje, frigoriferë, bodrume 

për verë; aparate për tharje; tharës për flokë; aparate për kondicionim të ajrit, flladitës me 

rrymë; aparate apo makina për pastrimin e ajrit apo ujit; kapakë nxjerrës për kuzhinë, 

kapakë ventilimi; makina për kafe, aparate për kafe, ibrik çaji; aparate për zierje, makina 

për gatimin e bukës, thekës për bukë, ngrirës të thellë me rrymë, përgatitës të jogurtit, 

makina për kruajtëse, makina për fondu, makina për sanduiqa të thekur, makina për pite 

uafell, makina për palpeta, makina për lëpirëse pambuku; aparate për kokoshka (palagaqe), 

fontana çokolate; raidatorë elektrik, aparate për ngrohje  

21  Enë metali për bërjen e akullit dhe pijeve të ngrira, tavolina për hekurosje.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/969 

(220) 03/08/2017 

(731) Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   
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(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike të cilat perdoren për prevenimin, 

mbajtjen nën kontrollë dhe trajtimin e kokëdhimbjeve, kokëdhimbjeve në formë të 

migrenës, dhimbjeve në kokë dhe çrregullimeve apo gjendjeve neurologjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/970 

(220) 03/08/2017 

(731) Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike të cilat perdoren për prevenimin, 

mbajtjen nën kontrollë dhe trajtimin e kokëdhimbjeve, kokëdhimbjeve në formë të 

migrenës, dhimbjeve në kokë dhe çrregullimeve apo gjendjeve neurologjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/971 

(220) 03/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 
     

 

(511) 9  Konektorë elektrik dhe elektronik, tela, kablla, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, audio pllejerë të formatit dixhital, inqizues zëri 

dixhital, inqizues video dixhitale dhe pllejerë, kamera, sisteme të pozicionimit global 

(pajisje GPS), telefona mobil, dhe pajisje elektronike dixhitale mobile qe mbahen me dorë 

që mundësojnë ofrimin e qasjes në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e 

thirrjeve telefonike, fakseve, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale;pajisje 

periferike kompjuterike  
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(210) KS/M/ 2017/972 

(220) 03/08/2017 

(731) MADEN GROUP L.L.C. 

Rr. Ilaz Kodra Nr. 9,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MADEN 

 

 
     

 

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

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.  

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

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

softuerëve kompjuterikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/973 

(220) 03/08/2017 

(731) MADEN GROUP L.L.C. 

Rr. Ilaz Kodra Nr. 9,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

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

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

softuerëve kompjuterikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/974 

(220) 04/08/2017 

(731) IPTV TECH  L.L.C. 

Rr. Perandori Justinian Nr. 66, 10000 

Prishtinë, Kosovë, KS 
 

(540)  DIGIKOS 

 

 
     

 

(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 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

51 

 

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.  

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  

38  Telekomunikacione.  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/975 

(220) 04/08/2017 

(731) Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. 

No:4 Şehitkamil Gaziantep-Turkey, TR 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiaka dhe sagu; miell dhe preparate të 

bëra nga drithërat; bukë, brumëra; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur 

për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salcat (mëlmesa); erëzat; akull; ëmbëlsira, çokollata, 

biskota, keksa me shije te ndryshme (kreker), vafer, çokollatë e përbërë nga qumështi, torta, 

ëmbëlsira, çokollata dhe ëmbëlsira me karamel. Çamçakëzat. Akullore, akuj të ngrënshem. 

Ushqime të ngrënies me bazë drithi, kokoshka, tërshërë e grimcuar, çips misri, drithëra per 

mëngjese, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elbi i grimcuar për konsum njerëzor, 

tërshërë e përpunuara për konsum njerëzor, thekër e përpunuar për konsum njerëzor ". 

 

  
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

52 

 

(210) KS/M/ 2017/976 

(220) 07/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  SMART KEYBOARD 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, orave të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjueseve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer 

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

dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike 

kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për 

vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike 

që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 
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kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjueseve të veshit, audio 

e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

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

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/977 

(220) 07/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  SMART BATTERY CASE 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 
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dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjueseve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer 

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

dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike 

kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për 

vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike 

që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje për realitet virtual dhe të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

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

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

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

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

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjueseve të veshit, audio 

e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

55 

 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

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

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

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/978 

(220) 07/08/2017 

(731) Orthomol pharmazeutische Vertriebs 

GmbH Herzogstr. 30, 40764 Langenfeld, 

DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  ORTHOMOL 

 

 
     

 

(511) 5  Substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor.”  

 
 

(210) KS/M/ 2017/979 

(220) 07/08/2017 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  JOIN LIFE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, shkëlqyes të këpucëve, krema dhe 

dyll; dyll për rrobaqepës; dyll për këpucëtar; dyll për lëkurë; dyll (depilues); dyll për 

lavenderi; dyll për parket të dyshemeve; shampon; çantë kozmetike; preparate për depilim; 

preparate për heqjen e grimit; deodorant për përdorim nga njerzit; (parfumeri);  buzëkuq, 

lapsa për përdorim në kozmetikë; sprej për flokë dhe llak për thonj; preparate për heqjen e 

llakut; faculeta që përmbajnë losione kozmetike; material që përmban detergjent për 

pastrim; losione për përdorim pas rrojës; losione për qëllime kozmetike; preparate për grim; 

krema për  qëllime kozmetike; pastrues njollash; qese për materiale të parfumosura; 
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preparate per kujdesin ndaj thonjëve; preparate zbardhuese (dekoloruese) për qëllime 

kozmetike; ekstrakte të luleve (parfume); temjan; dru I aromatizuar; transfere dekoruese për 

qëllime kozmetike, qerpikë dhe thonj falso; gurë shtuf (pumice); aromatizues nga lule të 

thara dhe erëza; preparate kozmetike për qëllim dobësimi; preparate kozmetike për larje; 

preparate për valëzim të flokëve; preparate për larje; higjenike dhe kozmetike; preparate për 

larjen e gojës jo për qëllime medicinale; kripë për larje; jo për qëllime medicinale; vajëra 

për përdorim higjenik; preparate për rrezitje në diell (kozmetike); kolonjë; sapunë 

deodorant; pudër talk për përdorim në tualet; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyrëra për 

qëllime kozmetike; gërryes; preparate për rrojë; kemikale për ndriçimin e ngjyrave për 

qëllim të mirëmbajtjes shtëpiake (lavenderi); shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; 

maska bukurie; dyll për mustaqe; ngjyrë të kaltër që përdoret për ngjyrosje në lavenderi; 

ngjyra të flokëve; kozmetikë për vetulla; shkumës për pastrim; shampon për kafshë 

shtepiake; kozmetikë për kafshë; krema kozmetik; sapunë dezinfektues; torte nga sapuni; 

sapunë që përdoret kundër djersitjes së këmbëve; detergjentë tjerë jo për përdorim në 

operimet e prodhimit dhe jo për qëllime medicinale; niseshte që përdoret në lavenderi; 

qumësht pastrues për përdorim tualeti; ujë javelle, preparate për pastrim me tharje; ujë I 

aromatizuar; parfume; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike për kujdes 

ndaj lëkurës; pudër për grim; ngjitës për ngjitjen e flokëve falso; materiale zbutës të 

materialeve për përdorim në lavenderi; ngjyrosës kozmetik; preparate për heqjen e 

ngjyrave; ujë tualeti  

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; instrumente horologjike  (orëmatëse) dhe instrumente tjera kronometrike,  

kunja zbukuruese; kunja lidhëse; artikuj artistik të punuar nga metalet e cmuara; unaza për 

qelësa (xhingëla apo zingjir xhepi); medalje; monedha, bexha nga metalet e cmuara, këpucë 

dhe kapele zbukuruese nga metalet e cmuara; pranga; zingjir ore; mbajtës orësh; fije të 

metaleve të cmuara (bizhuteri); mbajtëse bizhuterish, zbukurime (bizhuteri); bizhuteri nga 

guri qelibar I verdhë; kunja (bizhuteri); bizhuteri mbrojtëse(amulet); unaza (bizhuteri); 

zbukurime ajrore; bylyzykë (bizhuteri); broshë (bizhuteri);zingjirë (bizhuteri); kuti nga 

metalet e cmuara; qafore (bizhuteri); lidhëse; kristale të orëve; orë qelqi; kronograf (orë); 

orë me alarm; diamantë; xhingëla të vogla (bizhuteri); bizhuteri të vogla që kapen në varëse 

(bizhuteri); xhevahirë; mbajtëse për orë; fildish (bizhuteri); medaljonë (bizhuteri); vathë; 

perla (bizhuteri); rripa për orë dore; orë muri dhe orë dore  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; kofer, valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra 

për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta plazhi; çanta për 

sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella për shi apo ombrellat për mbrojtje nga 

dielli; shkopinj për bjeshkatari; çanta të vogla dore, çanta dore; set udhëtimi dhe mbajtëse 

të qelësave (nga lëkura); mbajtëse që ngjiten; çanta për bartjen e rrobave gjatë udhëtimit; 

kuti për kapele nga lëkura; çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve; çanta me rrota që përdoren 

për blerje; kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura; kuti nga fibrat e vullkanizuara; kuleta 

xhepi; valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të lëkurës nga materiali I 

lëkurës; çanta për shkollë; çanta për gjëra të vogla (vanitete); (jo të paisura); qafore për 

kafshë; rrip nga lëkura; zinxhir nga lëkura; litar nga lëkura; mbulesë për ombrella; veshje 

për shalë të kuajve; çantë shpine; çantë krahu; çantë shpine; mbatjëse të artikujve për 
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muzikë; kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim; artikuj nga lëkura, fije të 

lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të ombrellave; batanije për 

kuaj; mbulesa të mobiljeve nga lëkura; veshje për kafshë; shtresa për shalë të kuajve; unaza 

të ombrellave; blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për shalëbërës, ulëse për shkopinj 

për ecje; rripa krahu (shirit); nga lëkura; çantë veglash nga lëkura; ( të zbrazëta); çantë  me 

zixhir rrjetë; tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), kapistër, artikuj nga lëkura; shirit 

nga lëkura; valixhe për udhëtim; çantë që përdoret për blerje; rripa që përdoren për paisjet e 

ushtarëve; rrip për shalë; shirita nga lëkura (mallëra për shalëbërës), rripa për patina 

(rrëshqitëse); imitim lëkure; prerje nga lëkura për mobilje; shirita nga lëkura; shenja (pjesë 

të valixheve); material nga lëkura e çarë; bisht lëkure të macës I përbërë nga 9 fije që 

përdoret për kamzhik; mbulesa të lëkurës (gëzof); lëkurë që përdoret nga yzengjitë; pjesë 

nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë; copa lëkure për kafshët (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure); gëzof; lëkurë nga dhia e egër; tjera jo për 

qëllime pastrimi; çantë nuhatëse (çantë ushqimi); çantë   rrjet që përdoret për blerje; 

mbajtëse nga lëkura; që përdoret nga kalorësit; shtresa për gjunjë për kuaj; shalë për 

kalërim; shtrëngues për shalë; mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për shalëbërës), 

valvula nga lëkura  

24  Tekstil dhe mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; mbulesa 

shtrati dhe për tavoline, shtrojë për banjo (përvec mbathjeve), faculeta nga tekstili për 

heqjen e grimit; etiketa (nga materiali), shtroja (tekstili), tapeta tekstili që varen në mur; 

shami nga tekstili; perde nga tekstili dhe plastika; shtroja për shtëpi; peshqirë nga materiali 

I tekstilit; shtroja për udhëtim; (mbulesa për këmbë); perde rrjetë; mbajtës të perdeve nga 

materiali I tekstilit; banerë dhe flamuj (jo nga letra); jorgan me pupla, (mbulesë krevati); 

mbulesa të lirshme për mobilje; këllëf për jastëk; këllëf çarçafi; këllëf për jastëk gjumi; rrjet 

për mushkonja; lecka xhami, material që përdoret për tavolinë të biliardos, shtrojë për 

tavolinë (jo nga letra), pëlhura me gjurmë për qëndisje, peshqir nga tekstili që përdoren për 

fytyrë; çantë që mund të përdoret për fjetje; (me çarçafë); material pambuku; mbulesa për 

kokë (material thesi); material brokadë, material të lirshëm për këpucë, material për 

mbathje të këmbëve, mbulesa për shtretër (kuverta), batanije shtrati, batanije të thurura, 

(material I thurur); material zefir, lëkurë dele Cheviot (material); mbulesa (çarçafë); perde 

të dushit nga tekstili apo plastika; krepa (material); krepon (material); mbulesë krevati, 

damask, material elastike nga leshi; mushama (që përdoren si shtrojë tavolinash); material 

gome, tjera jo nga artikujt e shkrimit; material esparto, material çenille (chenille); shajak, 

fanellatë (material); mbulesa të përshtatshme për kapak të toaletit (nga materiali); gazë 

(material); triko (material); veshje nga leshi; material për veshje  nga leshi, material për 

veshje të brendshme; material për veshje të lirshme; shtroja të vogla nga tekstili; faculeta; 

batanije që mund të shtypen nga tekstili; marabou (material); material për tapiceri; material 

nga lëkura e imituar e kafshëve; material I thurrur; material djathi, material rami, material 

nga fijet artificiale-rajon, pëlhurë (material), tafetë (material), material nga fijet e qelqit për 

përdorim në tekstil, material ngjitës që aplikohet përmes nxehtësisë; material I lirshëm që 

përdoret për pelena, kadife, tyl  

25  Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, 

përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për larje, kapele 

për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport dhe këpucë 

për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine të 

lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall i 
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madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj 

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama, 

lidhëse për këpucë; këpucë me take; mbulesa koke (mbathje); llastik qorapesh; rroba për 

foshnje të porsalindura; (mbathje), xhaketa, kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore 

(mbathje për veshët), thembra të brendshme, pranga; manzheta (mbathje), mbulesë 

mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh; xhepa për mbathje; llastik për qorape; llastik për 

qorape të gjata; zhupon, shtrëngues, përparëse, (mbathje), kostume për maskaradë; 

uniforma; kaçketë me kapak, qizme llastiku, këpucë nga druri, llastik për qorape, pallto, 

këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë; veshje për 

banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra, kominoshe (mbathje të brendshme), bereta 

(kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë elektrike; qizme me dantellë, 

qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, gjysmë-qizme, paisje nga 

metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka për këpucë, sirtar (për 

veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të shkurtëra; bluza, korset (të 

brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për peshkim, xhaketa të 

mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme ( të brendshme), veshje të 

gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje nga lëkura; veshje nga imitimi I lëkurës; kapela 

për larje; funde; veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), pallto të gjatë, pardesy, 

pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, 

xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga gëzofi (veshje), pjesë 

ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, peliçe, pantollona, geta, 

geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, artikuj nga leshi (veshje), 

bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të sipërme, veshje të 

brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të brendshme, kapele, shami 

koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për pantollona, kapele grash, kostume, 

pantofla; këpucë, këpucë sportive  

27  Tepih, velenxë, qilima dhe mbulesa;linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë;tapeta jo nga tekstili,  shtroja për banjo, letër për tapeta, letër muri, mbulesë për 

dysheme, nënshtresa të tepihëve, mbulesa për dysheme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/980 

(220) 07/08/2017 

(731) CPFilms Inc. (A corporation of the 

State of Delaware, USA) 575 Maryville 

Centre Drive St. Louis, Missouri 63141, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 17  Fletë plastike dhe film, jo për paketim; Substanca plastike gjysëm të përpunuara; 

Rëshirë artificiale, që janë gjysëm të gatshme; Filmi plastik poliesteri; Filma plastike 

transparente ose të tejdukshme për mbrojtje kundër grafiteve të sipërfaqeve themelore; Film 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

59 

 

të laminuar, film ultravjollcë absorbues, film reflektues nxehtësie, film diellor (solarë), film 

rezistent ndaj thyerjës, përforcim i sigurisë dhe filmit të sigurisë, të gjitha për aplikim në 

dritare të ndërtesave ose automjeteve dhe të gjitha janë kryesisht plastike. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/981 

(220) 07/08/2017 

(731) CPFilms Inc. (A corporation of the 

State of Delaware, USA) 575 Maryville 

Centre Drive St. Louis, Missouri 63141, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  LLumar 

 

 
     

 

(511) 17  Fletë plastike dhe film, jo për paketim; Substanca plastike gjysëm të përpunuara; 

Rëshirë artificiale, që janë gjysëm të gatshme; Filmi plastik poliesteri; Filma plastike 

transparente ose të tejdukshme për mbrojtje kundër grafiteve të sipërfaqeve themelore; Film 

të laminuar, film ultravjollcë absorbues, film reflektues nxehtësie, film diellor (solarë), film 

rezistent ndaj thyerjës, përforcim i sigurisë dhe filmit të sigurisë, të gjitha për aplikim në 

dritare të ndërtesave ose automjeteve dhe të gjitha janë kryesisht plastike.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/982 

(220) 07/08/2017 

(731) PURATOS, naamloze vennootschap 

lndustrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden 

(Belgium), BE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  PURATOS 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte për përmirësimin e cilësisë për përdorim me mallra buke, për përdorim 

industrial dhe artizanal; Aditivët kimikë për produktet ushqimore; Enzimat për përdorim në 

ushqime; Substanca kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore; Substancat kimike për 

stabilizimin e produkteve ushqimore; Emulsifikues për përgatitjet ushqimore; Përmirësues i 

shijeve për produktet ushqimore; Kondicionerët e brumërave për industrinë ushqimore; 

Enzimat, emulsifikuesit dhe kimikatet për përmirësimin e cilësisë së çokollatës, bukës, 

pjekurinave të ëmbla dhe ëmbëlsirave të destinuara për përdorim industrial dhe artizanal  

29  Pemë dhe perime të konzervuara, të thata dhe gatuara; Xhelatinë frutash, reçel, salcët 

frutash; Mbushje me fruta, pasta nga frutat dhe kompot; krem ëmbëlsirash dhe glazurë; 

Vezë, qumësht dhe produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore, margarinë, vajkrem; 

Krem dhe krem i rrahur.  

30  Miell dhe produkte të bëra nga drithërat; Bukë, pjekurina të ëmbla dhe ëmbëlsira; 

Ëmbëlsira të fryera dhe viennoiserte (kifle-kroasant nga Viena): Kroasant (kifle të 

mbushura), bukë çokollatë dhe produkte të ngjashme të pjekurinave të ëmbla, në veçanti 
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produktet e pjekurinave të ëmbla të përgaditura me ose mbi bazën e pjekurinave të fryra; 

Produktet për përmirësimin e cilësisë së produkteve të pjekura, në veçanti përmirësues të 

bukës; Para-përzierjet dhe përgatitjet për prodhimin e bukës në formë pluhuri dhe paste; 

Përzierjet për pjekurina të ëmbla dhe torte; Përzierjet për produktet e pjekurinave; Maja, 

pluhur maja; Pluhur pjekje dhe agjentët e thartimit të ushqimit; Sheqernat dhe fondantët; 

Glazurë dhe mbushje të ëmbla; Përgatitjet aromatike për ushqim; Pluhurat bavareze, 

Kustard (krem karameli), kremrat e pjekurinave të ëmbla, flanë e vezëve (tortë nga vezët) 

dhe ëmbëlsuesit e Bajamës; Kafe, çaj dhe kakao; Çokollatë dhe produkte të çokollatës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/983 

(220) 07/08/2017 

(731) PURATOS, naamloze vennootschap 

lndustrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden 

(Belgium), BE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  BELCOLADE 

 

 
     

 

(511) 30  Kakao dhe çokollata; Produkte të kakaos dhe çokollatës; Produkte të kakaos dhe 

çokollatës për ëmbëlsira dhe ëmbëltore; aromatizues për çokollatë; Miell dhe produkte të 

prodhuara nga drithërat; Bukë, pjekurina të ëmbla dhe ëmbëlsira; Pjekurina të ëmbla të 

fryera dhe Viennoiserie (kroasant Viene); Sheqernat dhe fondantët; Përgatitjet aromatike 

për ushqim; Kafe, çaj dhe pije të krijuara në bazë të kafesë, çajit dhe / ose çokollatës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/984 

(220) 08/08/2017 

(731) Aksoy Group Sh.p.k. 

Ibrahım Aksoy Preoc, Magjistrala Prishtine-

Shkup, MK 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Edukimi ne Universitet apo Kolegje  
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(210) KS/M/ 2017/985 

(220) 08/08/2017 

(731) 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)  TEMPOZA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane duke përjashtuar preparatet farmaceutike për 

sherimin e dhëmbëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/986 

(220) 08/08/2017 

(731) Mundipharma AG St. Alban-

Rheinweg 74 CH-4020 Basel, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  ISODINE 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; Perfumeri; Vajra esenciale; Kozmetikë; preparate për kujdesin e flokëve; 

kremra për flokë; artikuj për kujdesin personal (tualete); preparatet kozmetike; Preparate 

për mbrojtjen nga dielli, duke përfshirë spërkës për mbrojtje nga dielli, losione, kremra, 

xhel dhe vajra, balsam dhe krem për buzë; preparate për rrezitje nga dielli; preparate për 

perdorim pas rrezitjes nga dielli (kozmetike); preparate për kujdesin e lekurës (kozmetike), 

duke përfshirë zbutjen e lekures, kremrat për largimin e lekurës se keqe, ujra për larjen e 

fytyrës, krem për largimin qelizave të vdekura, preparate bronzuese dhe artificiale për 

përdorim në lëkurë për rrezitje dhe preparatet për heqjen e yndyrës; preparatet kozmetike, 

duke përfshirë ato për përdorim në lëkurën e kokës, thonjtëve, flokëve dhe lëkurës; faculeta 

të lagura, faculeta tjera me preparate kozmetike; faculeta të lagura, faculeta tjera të 

mbushura me preparate pastruese, duke përfshirë ato për përdorim në lëkurë  

5  Preparate dhe substanca farmaceutike; Preparate veterinare dhe farmaceutike; preparate 

sanitare për qëllime medicinale; ushqim dietik dhe substanca të adoptuar për qëllime 

medicinale ose veterinare; shtesa ushqiore për njerëz dhe kafshë; substanca dietike të 

adoptuara për qëllime medicinale; shtesa dietike; leukoplast, materiale për fashim; mjet 

dezinfektues; mjet antiseptik; preparate dhe substanca farmaceutike, përfshire acidet dhe 

preparatet kimike për qellime mjeksore; Kremra farmaceutike; xhel për përdorim 

dermatologjik; vajra medicilane; kremra të lëkurës, xhel, vajra, losione dhe kremra për 

qëllime farmaceutike; vajra medicinale; preparatet farmaceutike homeopatike (të mjeksise 

alternative); preparte farmaceutike që përbëhen nga ekstrakte bimore; ekstrakte nga bimet 

mjekesore; preparate për kujdesin e thonjeve për qellime mjekosre; preparate mjeksore për 

kujdesin e flokeve; preparate farmaceutike për kujdesin e kujdesin e lekurës; preparate 

farmaceutike për përdorim në lëkurën e kokës, thonjë, flokë dhe lekurë dhe preparate 

farmateutike për rrezitje dhe mbrojtje nga dielli; prepatate farmaceutike për djegiet nga 

dielli për qellime mjeksore; preparate antiseptike dhe antibakteriale; facoleta për qellime 
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medicilane; veshjet mjekësore; faculetat, veshjet, pëlhurat dhe materialet për përdorim në 

plagët e fashuara, duke përfshirë ato të mbushura me preparate farmaceutike; pëlhura 

pastrimi të mbushura me dezinfektues për qëllime higjienike; mbështjellës për plagë; 

lozenges-tableta për parandalimin ose largimin e kollës; lozenges-tableta për qellime 

farmaceutike; preparate freskuese për frymëmarrje, që përmbajnë ilaçe; pika për sy; gargarë 

për qëllime mjekësore; lozenges-tableta për dhimbje të fytit; shirita ngjites për qellime 

mjeksore; veshje/fasho dhe mjete tjera për sherimin e plagës  

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, aparatura dhe instrumente mjekësore; aparatura 

dhe instrumente veterinare; materialet për qepje; pajisje mjekësore; pajisje mjekësore për të 

mbyllur plagët; aparatura për përdorim në mjekësi për të tharë plagët; aparate për thithjen e 

plagës; pajisjet kirurgjike dhe pajisje për trajtimin e plagëve; Spërkatës për hundë; Maska 

për qëllime mjekësore; fasho [qese] për parandalimin e presionit të plagëve në trupat e 

pacientëve; fashot për ngrohje dhe leokuplast për trajtimin e plagëve; pajisja terapeutike me 

vokum për plagët; pesaries (një pajisje e vogël e tretshme qe perdoret për të trajtuar 

infeksionin ose si kontraceptiv), shiringa vaginale; instrumente dhe aparatura kirurgjikale, 

mjekësore, dentare dhe veterinare.  

30  Bonbone; Lozenges - tableta [e ëmbël]; Lozenges - tableta për qëllime jo mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/987 

(220) 08/08/2017 

(731) Fritz Egger GmbH & Co. OG  

Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol, 

AT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  PERFECTSENSE 

 

 
     

 

(511) 17  Mallrat e bëra nga plastik, laminat plastik (mallrat gjysëm të gatshme); laminat i 

ngjeshur -  kompresaur, elemente të teheve të plastikës.   

19  Tablo me bazë drurin, përkatësisht tablo druri, tablo me fibra druri dhe shtresa druri të 

dendura, të laminaura - petëzuara dhe jo të laminuara, të veshura - përpunuara dhe të 

papërpunuara, tablo laminat të ngjeshur - kompresuar për qellime të ndertimit të veshura - 

përpunuara dhe të papërpunuara; elemente të drurit për ndërtim, të tilla si elemente për 

mbajtjen e ngarkesës, tablo, trarë dhe elemente të para formuara për qëllime ndërtimi; 

pervaz për dritare  

20  Mobilje dhe pjesë për mobilje të bëra nga tablo me bazë drurin, përkatësisht tablo druri, 

tablo me fibra druri dhe shtresa druri të dendura, të tilla si tavolina pune të kuzhinës, 

elemente ballore për mobilje, elemente të trupi të mobiljeve; laminat i ngjeshur -  

kompresaur, si pjesë të mobiljeve; elemente të teheve të plastikës si pjesë të mobiljeve; 

tablot e bëra nga materiale laminati dhe laminat plastike, të gjitha si pjese të mobiljeve  

27  Materiale që përmbjnë tablo me baze drurin per mbulimin e dyshemeve dhe mureve (jo 

nga tekstili); nënshtresa për qilima.   
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(210) KS/M/ 2017/988 

(220) 08/08/2017 

(731) Fritz Egger GmbH & Co. OG 

Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol,  

, AT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  FEELWOOD 

 

 
     

 

(511) 17  Mallrat e bëra nga plastik, laminat plastik (mallrat gjysëm të gatshme); laminat i 

ngjeshur -  kompresaur, elemente të teheve të plastikës  

19  Tablo me bazë drurin, përkatësisht tablo druri, tablo me fibra druri dhe shtresa druri të 

dendura, të laminaura - petëzuara dhe jo të laminuara, të veshura - përpunuara dhe të 

papërpunuara, tablo laminat të ngjeshur - kompresuar për qellime të ndertimit të veshura - 

përpunuara dhe të papërpunuara; elemente të drurit për ndërtim, të tilla si elemente për 

mbajtjen e ngarkesës, tablo, trarë dhe elemente të para formuara për qëllime ndërtimi; 

pervaz për dritare  

20  Mobilje dhe pjesë për mobilje të bëra nga tablo me bazë drurin, përkatësisht tablo druri, 

tablo me fibra druri dhe shtresa druri të dendura, të tilla si tavolina pune të kuzhinës, 

elemente ballore për mobilje, elemente të trupi të mobiljeve; laminat i ngjeshur -  

kompresaur, si pjesë të mobiljeve; elemente të teheve të plastikës si pjesë të mobiljeve; 

tablot e bëra nga materiale laminati dhe laminat plastike, të gjitha si pjese të mobiljeve.   

27  Materiale që përmbjnë tablo me baze drurin per mbulimin e dyshemeve dhe mureve (jo 

nga tekstili); nënshtresa për qilima.   

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/989 

(220) 09/08/2017 

(731) Grindeks Joint Stock Company 

53 krustpils street,LV-1057,Riga, LV 

(591) E bardhë, e zezë, e kuqe, rozë, e hirtë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte kozmetike''  

5  Preparate farmaceutike''  
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(210) KS/M/ 2017/990 

(220) 09/08/2017 

(731) Grindeks Joint Stock Company 

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia, 

LV 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   “Produkte kozmetike''  

5  Preparate farmaceutike''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/991 

(220) 10/08/2017 

(731) BARE ESCENTUALS BEAUTY, 

INC. a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware  

71 Stevenson Street, 22nd Floor,  

San Francisco, California 94105, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BUXOM 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetik; preparate kozmetike; preparatet për përkujdesjen e lëkurës jo  

mjekësore;  grim - komplet; deodorantët e trupit (substancë për heqjen  aromave të 

pakëndshme); vajra eterike; pudër trupi; preparate për përkujdesje ndaj diellit; produkte 

parfumerie; gjel stilizues  (substancë me përbërje kozmetike); spërkatës dhe balsam për 

stilizimin e flokëve dhe  për përkujdesjen e flokëve; llak i flokëve; shapon; krem, serum, 

maska dhe shkumë për flokë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/992 

(220) 10/08/2017 

(731) DOLLAR RENT A CAR, INC., a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Oklahoma 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

(591) E kuqe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 39  Shërbime për dhënie me qira të automjeteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/993 

(220) 10/08/2017 

(731) DOLLAR RENT A CAR, INC., a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Oklahoma 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

(591) E kuqe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 39  Shërbime për dhënie me qira të automjeteve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/994 

(220) 10/08/2017 

(731) DOLLAR RENT A CAR, INC., a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Oklahoma 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DOLLAR 

 

 
     

 

(511) 39  Shërbime për dhënie me qira të automjeteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/995 

(220) 10/08/2017 

(731) DOLLAR RENT A CAR, INC., a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Oklahoma 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  100% SENSE TO THE DOLLAR 

 

 
     

 

(511) 39  Shërbime për dhënie me qira të automjeteve  
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(210) KS/M/ 2017/996 

(220) 10/08/2017 

(731) THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, 

LLC a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of 

Oklahoma 8501 Williams Road, Estero, 

Florida, 33928, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  THRIFTY 

 

 
     

 

(511) 39  Shërbime për dhënie me qira të automjeteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/997 

(220) 10/08/2017 

(731) BARE ESCENTUALS BEAUTY, 

INC. a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware  

71 Stevenson Street, 22nd Floor,  

San Francisco, California 94105, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BAREMINERALS 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetik; preparate kozmetike; grim - komplet; preparatet për përkujdesjen e                     

                lëkurës jo  mjekësore  

         21  Furça kozmetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/998 

(220) 10/08/2017 

(731) THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, 

LLC a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of 

Oklahoma 8501 Williams Road, Estero, 

Florida, 33928, US 

(591) E kaltër  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Shërbime për dhënie me qira të automjeteve.  
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(210) KS/M/ 2017/999 

(220) 10/08/2017 

(731) SARAJEVA STEAK HOUSE sh.p.k. 

Rr. Luan Haradinaj nr. 32, 10000 Prishtinë, 

KS  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  HAS 

 

 
     

 

(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; akull  

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

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta  

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

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

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

softuerëve kompjuterikë  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1000 

(220) 10/08/2017 

(731) SARAJEVA STEAK HOUSE sh.p.k. 

Rr. Luan Haradinaj nr. 32, 10000 Prishtinë,, 

KS 

(591) Kuqe, zi dhe bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull.  
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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  

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

37  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  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1001 

(220) 10/08/2017 

(731) OVS S.p.a. Via Terraglio 17, 

30174 Venezia Mestre, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Aroma dhe parfume; zëvendësues (truqe); nxirës për lëkurë; kozmetikë dhe 

preparate kozmetike; sapunë; pasta dhëmbësh; losione kozmetike për flokë   

8  Piskatore (pincë) për thonj; piskatore (pincë) për heqje të qimeve; lima; brisqe.  

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

përfshira në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzofe; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra, çadra 

dielli dhe bastunë; kamxhik, paime kuajsh dhe shala  

21  Brusha makiazhi; brusha; krehër dhe sfungjer; kuti krehërish  

26  Karficë; karfica (gjilpëra) flokësh; zgjërues (peruke) flokësh; gjilpëra flokësh; shirita 

(kordele) flokësh; rathë flokësh; lastik flokësh; pinca flokësh; bigudi  

35  Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;punë zyrash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1002 

(220) 10/08/2017 

(731) OVS S.p.a. Via Terraglio 17, 

30174 Venezia Mestre, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540) 
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(511) 24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; qarqaf për mirmbajtje shtëpie; perde nga 

tekstili ose plastika  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1003 

(220) 10/08/2017 

(731) OVS S.p.a. Via Terraglio 17, 

30174 Venezia Mestre, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto material të cilat nuk 

janë të përfshira në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzofe; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra, 

çadra dielli dhe bastunë; kamxhik, paime kuajsh dhe shala.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1004 

(220) 10/08/2017 

(731) OVS S.p.a. Via Terraglio 17, 

30174 Venezia Mestre, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto material të cilat nuk 

janë të përfshira në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzofe; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra, 

çadra dielli dhe bastunë; kamxhik, paime kuajsh dhe shala.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1005 

(220) 10/08/2017 

(300) 016411373  28/02/2017  EP 

(731) Kludi GmbH & Co. KG 

Am Vogelsang 31-33, 58706 Menden, 

Germany, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Termostatat, aparatet elektronike për rregullim dhe kontroll për aparatet e 
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furnizimit me ujë dhe instalime sanitare; programet për aktivizimin e aparateve për 

furnizimin me ujë dhe instalimet sanitare.  

11  Instalimet për ngrohje, prodhimin e avullit, furnizimin me ujë dhe instalimet sanitare; 

instalimet për ngrohjen e ujit, rezervuarët për ruajtjen e ujit dhe akumulatorët e ngrohjes, 

impiantet e trajtimit të ujit, instalimet për pastrimin e ujit; pajisjet dhe aparatet për trajtimin 

e ujit; aparate për dezinfektimin, instalimet e filtrimit të ujit, filtrat për trajtimin e ujit, 

aparatet për trajtimin e dritës UV (jo për qëllime mjekësore); filtrat për parandalimin e 

papastërtive në ujë; Çezmat përzierëse termostatike dhe jo-kontaktuese, valvulat përzierëse, 

valvulat e kontrollit, valvulat e ndalimit, mekanizmat e hyrjes dhe daljes së ujit; valvola 

përzierëse që janë pjesë për instalimet sanitare, furnizimin me ujë dhe pajisjet e furnizimit 

me ujë me kontrolle manuale dhe automatike; Çezmat e vendosura ne mbajtëse për 

pastrimi, guaskat dhe lavamanet, çezmat për gypa dhe dushe; kokat e dushit; vaskat dhe 

legenët e  sanitarise, vaskat e dushit, shtrojat (tabaka) për dush, urinalet, guaskat; sistemet e 

dushit, panelet e dushit dhe kabinat e dushit (mbylljet); kombinime e dushit; dushe dhe 

pajisje për dush, mbajtës i dushit, dushe me kombinime, dushe trupore, dushe mi kokë 

(lart), dushe anësore, gypat e dushit; banjot, banjot me masazh, banjot (Spa -) [vaskat], 

xhakuzi, instalimet me banjo sauna; hyrje dhe pajisje për rrjedhjet e lavamanëve sanitare, 

qëndrues mbajtës për pastrimi, njësitë e lavamanit, guaskat, dushet, vaskat dhe shtrojat 

(tabaka) për dush; sifone (lakues), pajisjet e furnizimit me ujë prej metali që janë pjesë e 

instalimeve sanitare; pjesë për mallrat e mësipërme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1006 

(220) 11/08/2017 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

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

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

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet e nikotinës 

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

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

i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.  
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(210) KS/M/ 2017/1007 

(220) 11/08/2017 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë);zëvendësuesit e 

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

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

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

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

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

mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1008 

(220) 11/08/2017 

(731) Vllaznim Xhiha Qamil Hoxha  

nr.6.Prishtinë, KS 

(740)  Veton Sahiti  “Shita&Associates” 

L.L.C Rr. Garibaldi Hy. 51, Nr.3, Prishtine 
 

(540)  BONEVET 

 

 
     

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh 

-Robotë [makineri]  

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;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve  
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(210) KS/M/ 2017/1009 

(220) 14/08/2017 

(300) 3212480  13/02/2017  UK 

(731) PROBIOTICS INTERNATIONAL 

LIMITED Lopen Head Somerset, TA13 

5JH, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  SYNBIOTIC D-C 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet dhe substancat veterinare; Produktet ushqyese dhe dietike për kafshët; 

Vitamina, minerale dhe kripëra minerale për kafshët; preparatet mikrobiale, formulimet 

probiotike bakteriale dhe shtesat për kafshët; Aditivët e ushqimit dhe shtesat për kafshët; 

Aditivëve të ushqimit dhe shtojcave për përfshirje në ushqimet e kafshëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1010 

(220) 14/08/2017 

(300) 00003212957  15/02/2017  UK 

(731) PROBIOTICS INTERNATIONAL 

LIMITED Lopen Head Somerset, TA13 

5JH, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  CYSTOPHAN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet dhe substancat veterinare; Produktet ushqyese dhe dietike për kafshët; 

Vitamina, minerale dhe kripëra minerale për kafshët; preparatet mikrobiale, formulimet 

probiotike bakteriale dhe shtesat për kafshët; Aditivët e ushqimit dhe shtesat për kafshët; 

Aditivëve të ushqimit dhe shtojcave për përfshirje në ushqimet e kafshëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1011 

(220) 14/08/2017 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(591) E Gjelbert dhe Portokalli 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   
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(511) 3  Preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje;Sapune për përdorim 

shtëpiak;Pluhur për larje enësh, detergjentë për larjen e enëve;Preparate  për larjen e 

enëve;Agjentët për tharje për makinat e larjes së enëve;mënjanuesit e yndyrës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1012 

(220) 14/08/2017 

(731) VETON BERISHA 

Bulevardi dëshmoret e kombit 68/6, 10000 

Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TANA 

 

 
     

 

(511) 32  Ujë të pijshëm,  ujë burimi , ujë mineral,  ujë i 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; tableta për krijimin e gazit në pije, pluhur për krijimin e gazit ne 

pije.  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë të ujit  të pijshëm,  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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1013 

(220) 14/08/2017 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

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

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

për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë);zëvendësuesit e 

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

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

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

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

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

mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1014 

(220) 14/08/2017 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  SWEET SUN 

 

 
     

 

(511) 30  mielli dhe produktet e drithërave;buka, brumërat dhe ëmbëlsirat;biskota / biskota 

te ëmbla;biskota petit-beurre;kokrra drithërash (pjese te vogla te ushqimit nga kokrrat e 

drithëra) biskota te ëmbla, keksë me shije te ndryshme (kreker), ëmbëlsirat, sheqerkë, 

biskota për çaj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1015 

(220) 14/08/2017 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  CHOCO PINKY 

 

 
     

 

(511) 30  mielli dhe produktet e drithërave; buka, brumërat dhe ëmbëlsirat; biskota / biskota 

te ëmbla; biskota petit-beurre; kokrra drithërash (pjese te vogla te ushqimit nga kokrrat e 

drithëra) biskota te ëmbla, keksë me shije te ndryshme (kreker), ëmbëlsirat, sheqerkë, 

biskota për çaj.  
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(210) KS/M/ 2017/1017 

(220) 15/08/2017 

(731) Edon Haxhaj IDM shpk 

Rr.UÇK (Kompleksi Qafa Kati 1), 10000 

Prishtine, KS 

(591) Gjelbert Kuqe Kalter mbyllet 

 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 38  Telekomunikacionit  

42  Analiza dhe hulumtime industriale në fushën e kimisë;Hulumtime shkencore dhe 

industriale;Shërbime shkencore dhe teknologjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1018 

(220) 15/08/2017 

(731) KE M.O. HOUSE CO., LTD. 

1F, 15th Building, Tongfuyu Industrial Park, 

Xinhe Road, Buchong Community, Shajing 

Street, Bao'an District, Shenzhen, 

Guangdong 518000, CN 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Pajisje kuzhine elektrike; gatues me nxehje, shporeta; aparate dhe instalime për 

gatim; aparate për pjekje; pajisje për pjekje; pajisje gatimi multifunksionale; tigan elektrik; 

tigan, saç elektrik për pjekje; furrat për gatim; tenxhere me presion, shtypje elektrike  

21  Komplet tenxheresh për gatim; tigana të thellë; kazanë dhe zjerës uji; ibrikë; enë për 

gatim; tiganë; forma/kallepë për torta dhe kek; zgara për gatim e pjekje; vegla e pajisje 

guzhine; vegla e pajisje për gatim jo elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1019 

(220) 16/08/2017 

(300) 016634131  24/04/2017  EU 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-StraBe 1, 76185  Karlsruhe, DE 

(591) Bardhë; Kaltër e mbyllur  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

76 

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitje për zbardhim dhe lëndë të tjera të përdorura në lavanderi; Përgatitje për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Sapunë; Parfumë, vajra esencialë, produkte 

kozmetikë, locion për flokë; Pasta dhëmbësh; produkte jo-mjeksore të kujdesit dental; 

Përgatitje pa ilaç, në veçanti në formë kremi, xheli, hape ose lëngu; Proteza (Përgatitje për 

pastrim -); Shkëlqyesa për protezë; Përgatitje për zbardhim [çngjyruesa] për qëllime 

kozmetike; Xhelra dentarë për zbardhim; Nenexhik për parfum; Esencë nenexhiku [vaj 

esencial]; Kalkime (Zbukurimi -) për qëllime kozmetike  

5  Produkte farmaceutike; Përgatitje sanitare për qëllime mjeksore; Lëndë dietike të 

përshtatura për përdorim mjeksor, ushqim për bebe; Leukoplastë, materiale për fashatim; 

Material për mbushje dhëmbi, dyll dentar; Dezinfektantë; Dezinfektantë për qëllime 

higjenike; Përgatije me ilaç për kujdes të dhëmbëve dhe gojës, në veçanti në formë kremi, 

hape ose lëngu; Ilaçe për qëllime dentare; Larësa për gojë për qëllime mjeksore dhe 

dentare; Çamçakëza për qëllime dentare; Sheqerka për qëllime dentare; Karamele me ilaç; 

Materiale për forma dentare; Gomë për qëllime dentare; Gomë për qëllime dentare; Aliazhe 

prej metalesh të çmuar për qëllime dentare; Dalje dhëmbësh (Përgatitje për të ndihmuar -); 

Dyll i derdhur për dentistë; Material për mbushje dhëmbësh; Mastika dentare; Llak dentar; 

Lëndë gërryese dentare; Çimento dentare  

10  Aparatura dhe instrumenta kirurgjikale, mjeksore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; Artikuj ortopedikë; Pastrues gjuhe; Kruajtesa gjuhe; Kavitete të 

trupit (Pajisje për larje -); Doreza për qëllime mjeksore; Injektuesa për qëllime mjeksore; 

Artikuj ortopedik dental; Biberona për bebe; Aparatura dentale, elektrike; Pasqyra për 

dentistë; Proteza për dentistë; Aparatura ortodontike; Kunja për dhëmbë artificialë; Unaza 

që ndihmojnë në dalje dhëmbësh  

21  Pajisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine; Krëhëra dhe sfungjerë; Furça (përjashtuar furçat 

për pikturë); Furça tualeti; Pajisje pastrimi që vihen në punë me dorë; Kuti tualeti; Enë 

kozmetike; kupa; Furça dhëmbësh, Furça dhëmbësh, elektrike, Aparatura uji për pastrim 

dhëmbësh dhe mishrash, Fill për qëllime dentare, filla dentarë për pastrim dhëmbësh, Furça 

interdentale, Kruarse dhëmbësh; Mbajtëse  të kruarseve të dhëmbëve; Furça dhëmbësh  

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

bërë nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akull i ngrënshëm; Mjalt, shurup melase; 

Maja, sodë buke; Kripë, mustardë; Uthull, salca (kondimente); Errëza; Akull për ftohje, 

çamçakëzë, jo për qëllime mjeksore; sheqerka jo për qëllime mjeksore  
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(210) KS/M/ 2017/1020 

(220) 16/08/2017 

(300) 016375594  16/02/2017  DE 

(731) Continental Reifen Deutschland 

GmbH Vahrenwalder Str. 9 30165 

Hannover, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  AllSeasonMax 

 

 

 
     

 

(511) 12  Goma pneumatike; tuba të mbrendshëm për pneumatikë (goma).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1021 

(220) 16/08/2017 

(731) MONCLER S.P.A. 

An incorporated business forming a joint 

stock company of Italian nationality 

VIA STENDHAL 47 MILANO, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  kuti prej lëkure ose pllaka prej lekure; çanta, prej lëkure ose pllaka prej lëkure; 

shirita prej lëkure; çanta të kartelave [portofol]; çanta të kredit kartelave[kuleta]; çanta për 

kartelat qe përdoren për thirrje; mbulesa të mobileve prej lëkure; çanta për kartela biznesi, 

çanta dokumenteve; çantë [zarf , çantë e vogël ] prej lëkure, për paketim; adresar i lëkurës 

etiket- varëse; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshe shtëpiake; çanta për mbajtjen 

e kafshëve; çanta hunde [çanta për ushqim të kafshëve]; fre [pajime të kalit ]; lëkurë, e 

papunuar ose gjysmë e punuar; moleskin [imitim i lëkurës ]; lëkurë thar e kafshëve; lëkura 

të përpunuara; çanta; çanta dore; çanta dore për përdorim në mbrëmje; çanta për blerje; 

çanta për blerje nga lëkura; çanta për gjëra personale; çanta beli; çanta boston (çanta me një 

hapje në pjesën e sipërme); çanta krahu; çanta udhëtimi; kuti udhëtimi arkë; çanta plazhi; 

çantë e vogël dore për vendosjen e gjërave të imta; çantë për dokumente; çanta shkollore; 

çanta shkollore me një rrip; çanta shpine për nxënës; çanta sporti; çanta për bartjen e 

veshjeve gjatë udhëtimit; çantë dore; kuletë; kuletë xhepi; çantë për bartjen e dokumenteve; 

mbajtëse e çelësave;  çantë e çelësave; kulet e çelësave; çanta shpine; çanta për letra dhe 

dokumente; qese prej lëkure për paketim; valixhe; qese për mbajtjen e kozmetikes, çelësave 

dhe gjerave të tjera personale; çanta këpucësh për udhëtim; të gjitha çantat për qëllime 

sporti; çantë dore për bartje( torbë); çantë në formë shale; çanta shpine me xhepa; çantë 

krahu  me shirita për përdorim  në shpin; çantë shpine; valixhe; kuti [bagazh]; çanta 

kozmetike e zbraztë; kuti e kapelave për udhëtim; kuti e kapelave prej lëkure; korniza për 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

78 

 

çanta dore; çantë për çelësa prej lëkure; shirita krahu prej lëkure; çantë e vogël prej lëkure; 

komplet [artikuj prej lëkure ]; çanta udhëtimi prej lëkure; çanta për bartjen e fëmijëve të 

vegjël; çanta për bartjen e bebeve; bastun; pajisje parzmore( pajisje për fre të kalit); lëkur 

dhe imitimet e lëkurës; lëkur kafshësh  dhe gëzofë; valixhe dhe çanta bartëse; ombrella dhe 

çadra për mbrojtje nga  dielli; bastun për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh; 

qafore, rrip dhe veshje për kafshë  

25  Xhaketa [veshje];xhaketa me apo pa mëngë;xhaketa të rënda;xhaketa të lehta 

[veshje];xhaketa aviacioni;xhaketa me dy fytyra, xhaketa shiu;xhaketa lëkure;xhaketa të 

mbushura;xhaketa që i rezistojnë erës;xhaketa që nuk i përshkon uji;xhaketa të artikujve  

[veshje];xhaketa të shkurtra;xhaketa të shkurtra pa mëngë;xhaketa sportive;xhaketa për 

ski;xhaketa për snowboard(dërrasë për rrëshqitje në borë);xhaketa të gjata;xhaketa që i 

reziston erës,  xhaketa që i reziston erës për skiatorë, xhaketa që i reziston erës për 

snowbord (dërrasë për rrëshqitje në borë), xhaketë me kapuç;xhaketë e gjatë me 

kapuç;gëzof me kapuç;gëzof me kapuç i gjatë;gëzof;jelekë;jelekë të cilëve u hiqet 

astari;xhybe;pallto;pallto prej lëkure;pallto për shi;triko;pulovra;këmisha;bluza;bluza për 

polo;bluza sportive;fanellë;bluza që vishen me kanotierë;fusta;jelek 

grash;bluza;xhaketa;xhupa;pulovra;bluza [pulovra];triko [veshje];triko 

sportive;pantallona;pantallona për ski;pantallona për snowbord (dërrasë për rrëshqitje në 

borë);pantallona për skijim;pantallona të shkurtra;pantallona të shkurtra 

bermude;xhinse;pantallona të gjera;pantallona me kullona;veshje për gjimnastikë;veshje 

për vrapim;tuta për vrapim;veshje për stërvitje;tuta;veshje për skijim;veshje për snowboard 

(dërrasë për rrëshqitje në borë);kostume;veshje;fustane të mbrëmjes;fustane;xhaketa 

sportive;fustane formale;veshje nën fund;korsetë;mansheta [veshje];shirit dekorativ 

[veshje];komplete binjake;dollakë [pantallona];dollakë [për ngrohjen e këmbëve];ngrohës 

të këmbëve;kominoshe;ponç;mbulesë;fustane të nusërisë;veshje të gatshme;veshje për 

jashtë;kostume për maskaradë;[veshje] të sipërme;rezerva të veshjeve të sipërme;trikotazh 

[veshje];çorape;veshjet e lëkurës ose imitimet e lëkurës;gëzof [veshje];veshje që nuk i 

përshkon uji;pantallona;pantallona për djersë;pelerina;fustane pinafore;kostume;kominoshe 

për fëmijë;gete;Gabardine [veshje];pantallona të gjera;tunikat;uniforma të 

shkollës;uniforma atletike;pantallona për mbajtje;veshje për golf, përveç 

dorezave;mansheta;veshje për vallëzim;përparëse [veshje];bluzë për veshje mbi 

rroba;maska për ski [veshje];kostume banje;kapela për larje;çezma të dushit;rrobat e 

plazhit;kostume noti;rroba banje;mbathje për larje;mbathje për banjë;bikine;rrobat të 

banjës;peshqir;veshje të fëmijëve;veshje të foshnjave;këpucë për fëmijë;thasë për fjetje për 

fëmijë [veshje për gjumë];pantallona të foshnjave [veshje];përparëse, jo prej letre;pajë i 

fëmijës së porsalindur [veshje];çorape;çorape sportive;brekë;kombinezon;llastiqe 

çorapesh;çorape;triko;këpucë;këpucë lëkure;këpucë sportive;këpucë për 

gjimnastikë;këpucë plazhi;këpucë për alpinizëm;këpucë vrapimi;këpucë për ski;pas 

mbathjeve të skive;këpucë për snowboarding (dërrasë për rrëshqitje në borë);këpucë 

shiu;atlete;pantofla;pantofla të banjës;sandale;sandale të banjës;shoshone 

[këpucë];take;take për çizme dhe këpucë;thembra të brendshme;këllëf për këpucë;thembra 

për këpucë;mbathje këpucësh;çizme;gjysmë-çizme;çizme me dantella;çizme shiu;çizmet 

për ski;pas çizmeve për ski;çizme për snowboard (dërrasë për rrëshqitje në borë);çizme për 

sport;çizmet për kalërim;nallane;këpucë;galloshe;dollakë;shalle;mantele;shalle;shall i 

gjerë;shall leshi;bandanas [shami];foulards [artikuj rrobash];kravata;kravatë 

harkore;kravatë e gjerë për përdorim nga burrat;shall;shall xhepi;shall për ngrohjen e 
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qafës;doreza [veshje];këllëf gëzofi për duar [veshje];doreza;doreza për ski;doreza për 

snowbord (dërrasë për rrëshqitje në borë);rripa [veshje];mbajtëse e rrobave 

[shirita];aski;rrip beli [pjesë e veshjeve];rripa të parave [veshje];shirit për mbajtje;qafore 

gëzofi [gjerdan];jakë [veshje];të brendshme;kanptierë;sutien 

[ndërresa];brekë;brekë;mbathje [veshje];pantallona të shkurtra;pantallona të shkurtra 

boksieri;pizhame;veshje mbështjellëse;këmishë nate;kantiere;sutjen;korse (veshje e 

brendshme  e  ngushtë);jelek [për femra];brez;kapele [kapele];kapele;strehë e 

kapelave;kapele me strehë;beretat;kapuç [veshje];këllëf për veshë [veshje];kapelë e 

noti;kasketë  [mbulesë koke ];veshje, këpucë, kapelë mbrojtëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1022 

(220) 16/08/2017 

(731) 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)  Dyrrah 

 

 
     

 

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

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe 

tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

xehet.  

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  

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  

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

shtretërve dhe të tavolinave  

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 
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pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat.  

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1023 

(220) 16/08/2017 

(731) ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(591) Kuqe, zezë, verdhë, ngjyrë ari 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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  

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).  

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1024 

(220) 17/08/2017 

(731) Zijadin Ismajli UNITETI SH.P.K 

Fshati Topanicë, komuna  Kamenicë, KS 

(591) E bardha, e kaltër, e verdh, vjollce,e 

kuqe, e gjelbër, e kaftë, e zeze 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Shami të ngopura me locione kozmetike; produkte kozmetike; krem për bebe; 

shampo për bebe; preparate larëse për bebe; produkte higjienike  
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5  Pelena; pelena një përdorimshe për bebe;, materiale për fashim; dezinfektues; vata për 

ushqim me gji; ushqim për bebe, preparate dietike që përdoren në mjeksi, emplaster, 

materijale për fasha  

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1025 

(220) 17/08/2017 

(731) Kreditanstalt für Wiederaufbau, 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Palmengartenstr. 5-9, 60325 Frankfurt, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e  patundshmërisë;sigurimet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1026 

(220) 17/08/2017 

(731) Kreditanstalt für Wiederaufbau, 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Palmengartenstr. 5-9, 60325 Frankfurt, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  KFW 

 

 
     

 

(511) 36  Çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e  patundshmërisë; sigurimet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1027 

(220) 17/08/2017 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, NL 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 5  Shtojca ushqimore dhe përbërës ushqimor për qëllime mjekësore; vitamine dhe 

preparate nga vitaminat; substanca dietike; ushqim për foshnje''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1028 

(220) 17/08/2017 

(731) YILDIZ HOLDING A.S.  

Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 

Uskudar, TR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ÜLKER İKRAM 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vaferë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1029 

(220) 17/08/2017 

(731) Jora Center Shpk Llapushnik - 

Gllogovc, KS 

(591) e kuqe, e bardhë 

(740)  Fehmi Krasniqi Llapushnik – 

Gllogovc 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të 

hortikultures, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, 

kozmetikës, prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, 

fishekzjareve, aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, 

kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, 

bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe 

stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, 
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mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve 

per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, 

mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në 

amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve 

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, 

bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, 

preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, 

mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, 

shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, 

aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, pajisjeve për 

automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe rekuizitave për 

zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të 

enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, 

mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në kohë 

të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit;Sherbime të shitjes 

me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen 

pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator;shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të 

menaxhimit të punës;Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera  
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(210) KS/M/ 2017/1030 

(220) 18/08/2017 

(300) 30 2017 005 060.7      20/02/2017  DE 

(731) MANN+HUMMEL GmbH 

Schwieberdinger Strasse 126, 71636 

Ludwigsburg, DE 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Filtra; sisteme filtrash; elementë filtri; filtera për motorë, motorë që transformojnë 

energjinë termike në mekanike ose makineri; sistem filtrash për motorë, motorë që 

transformojnë energjinë termike në mekanike ose makineri; elementë filteri për motorë, 

motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike ose makineri; filtera për lëngje; 

elementë filteri për filtera për lëngje; filtera vaji; sisteme filterash vaji; elementë filteri vaji; 

flitera vaji për ingranazhe; filtera për lëndë djegëse; sisteme filterash për lëndë djegëse; 

elementë filteri për lëndë djegëse; filtera për lëndë djegëse si pjesë të makinerisë; filtera për 

lëndë djegëse si pjesë e rezervuarit; filtera ureje; sisteme filterash ureje; element filteri për 

ure; filtera për lëndë rrjedhëse hidraulike; filtera për ftohësa; filtera të ujit të ftohjes; filtera 

të sistemit larës; filtera të përbëra nga koka e montuar drejtpërsëdrejti në linjën e tubacionit 

dhe një fishek që përmban një element filtri (spin-on filters); filtera për makineri elektrike 

shkarkuese; elementë filteri për makineri elektrike shkarkuese; filtera të lëngshëm për vegla 

makine; filtera për nxjerrjen e pjesëzëva nga lëngjet me viskozitet të ulët (backflushing 

filters); filtera disk; shkëmbyesa nxehtësie prej vaj-ujë; filterera për lëndë të gazuara; filtera 

ajri; sisteme filterash ajri; elementë filteri ajri; filtera për thithje ajri; ndarësit e mjegullës së 

vajit; element të ndarësit ajër-vaj; filtera ajrimi; filtera ventilimi; absorbuesa të HC; filtera 

vakumi; filtera për pompa me vakum; filtera për sisteme të kompresuara ajri dhe 

kompresorë; ciklone; centrifuga; ndarësa pluhuri; ndarësa uji; ndarësa vaji; pjesë plastike; 

elementë aktivë akustikë për motorë ose motorë që transformojnë energjinë termike në 

mekanike; elementë pasivë akustikë për motorë ose motorë që transformojnë energjinë 

termike në mekanike; elementë aktivë akustik për kanalet e marrjes së ajrit të motorëve ose 

motorëve që transformojnë energjinë termike në mekanike; elementë pasivë akustik për 

kanalet e marrjes së ajrit të motorëve ose motorëve që transformojnë energjinë termike në 

mekanike; rezonatorë; absorbues tingujsh; kanale  ajrimi; kanale anësore pastrimi; kanale 

anësore papastërtish; flutura (të valvulës); valvula; fluturat e ajrit; valvula mbyllëse; flutura 

të ajrit të ngrohtë; flutura të ajrit të ftohtë; valvula kontrolli presioni për sistemin e 

ventilimit të karkasës së kollodokut; valvula riqarkullimi të shkarkimit të gazit; kanale 

riqarkullimi të shkarkimit të gazit; sisteme ventilimi të karkasës së kollodokut; pjesë 

sistemesh ventilimi të karkasës së kollodokut; sisteme ventilimi të mbyllur të karkasës së 

kollodokut; pjesë të sistemeve të mbyllur të karkasës së kollodokut; sisteme të marrjes së 

ajrit; sisteme aktivë të marrjës së ajrit; sisteme pasivë të marrjes së ajrit; tubo thithës me 

bërryla; tubo thithës aktivë me bërryla; tubo thithës pasivë me bërryla; mbulesa për motorë 

ose motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; mbulesa të dizenjuara për 

motorë ose motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; mbulesa koke cilindri; 

mbulesa kollodoku; mbulesa ingranazhi; mbulesa valvule; kartera vaji; indikatorë shërbimi; 
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indikatorë shërbimi analog ose dixhital; indikatorë mekanik ose elektronik shërbimi; 

ngarkuesa turbo; pjesë të ngarkuesave turbo; kompresor ajri ngarkese; pjesë kompresorësh 

ajri ngarkese; tubo ftohës aktivë me bërryla; çelësa aktivë ftohje; valvula aktive ftohje; 

termostatë; fole për termostatë; njësi degazimi baterie; lagështuesa; lagështuesa gaz në gaz; 

aparatura për shpërndarje lëngu; aparatura për shpërndarje gazi; sisteme transmisioni dhe 

transferimi tingulli,  

9  Aplikime për celularë; programe kompjuterikë për përpunim të dhënash; programe 

kompjuterikë për mirëmbajtje parashikuese; server për automatizim pallatesh dhe shtëpish; 

sensorë dhe detektorë; pajisje matje të ndotjes së ajrit; filtera për maska respiratore; pajisje 

diagnostikuese, jo për qëllime mjeksore; pajisje ekzaminimi, jo për qëllime mjeksore; 

pajisje monitoruese, jo për qëllime mjeksore; karkasa për bateri; termostatë; fole për 

termostatë  

10  Aparatura mjeksore; aparatura veterinare; intrumenta mjeksorë; instrumenta veterinare; 

pajisje diagnostikuese; pajisje ekzaminuese; pajisje monitorimi; filtera për aplikime 

mjeksore; filtera për aplikime veterinare; filtera për gjak dhe komponentë të gjakut; filtera 

gjaku; filtera gjaku për përdorim ekstraporal; membrana për flitrim (mjeksor dhe veterinar); 

module membrane për filtrim (mjeksor dhe veterinar); aparatura për pastrim gjaku; 

aparatura për ndarje gjaku; aparatura për analiza gjaku; aparatura për testim gjaku; 

lagështuesa për qëllime mjeksore  

11  Filtera; sisteme filterash; element filteri; aparatura tharje; aparatura ftohje; aparatura 

ventilimi; aparatura kondicionimi ajri; filtera ajri; sisteme filterash ajri; elementë filteri ajri; 

filtra ajri për kokrriza; filtera pluhuri; filtera për grimca të imta; filtera gazi; filtera ajri 

kabine; sisteme filteri ajri kabine; elementë filteri ajri kabine; filtera karboni të aktivizuar; 

elementë filter karboni të aktivizuar; filtera për filtrim të lëngjeve dhe gazeve si 

pjesë/komponentë të instalimeve ose njësive shtëpiake dhe industriale; pastruesa ajri; 

fishekë tharës ajri për tharjen dhe devajimin e rrjedhjeve të gazit; filtera uji; njësi trajtimi 

uji; njësi përgatitje uji; aparatura dhe pajisje për shkëmbim joni; membrana; membrana 

polimeri; membrana qeramike; membrana të sheshta; membrana fibre të gropta; module 

membrane; module fibre të gropta; module plage; module tubulare; module të 

nënbashkuara; aparatura pastruese membrane për pastrimin e ujit; aparatura, njësi dhe 

pajisje për trajtimin, përgatitjen, pastrimin dhe filtrimin e ujit; elementë osmozë të kundërt 

për zvoglimin e njelmësisë të ujit për përdorim industrial ose shtëpiak; elementë osmozë të 

kundërt për zvoglimin e përmbajtjes së kripës të ujit për përdorim industrial ose shtëpiak; 

instalime për trajtimin e ujit duke përdorur proçese osmotike; njësi filtrimi osmoze të 

kundërta; njësi pastrim osmoze të kundërta; filtera për ujë të pijshëm; njësi pastrami uji për 

prodhim të ujit të pijshëm; aparatura shpërndarje lëngu; aparatura shpërndarje gazi; 

lagështuesa për qëllime industrial.  

12  Filtera; sisteme filterash; elementë filteri; filtera për automjete tokësorë; sisteme 

filterash për automjete tokësorë; elementë filteri për automjete tokësorë; filtera lëngu; 

elementë filteri për filtera lëngu; filtera vaji; sisteme filterash vaji; elementë filteri vaji; 

filtera vaji ingranazhi; filtera për lëndë djegëse; sisteme filteri për lëndë djegëse; elementë 

filteri për lëndë djegëse; filtera për lëndë djegëse si pjesë e makinerisë; filtera për lëndë 

djegëse si pjesë e rezervuarit; filtera ureje; sisteme filterash ureje; elementë filteri për filtera 

ureje; filtera për lëngje hidraulikë; filtera për ftohësa; filtera për ujin ftohës; filtera të 

sistemit larës; filtera të përbëra nga koka e montuar drejtpërsëdrejti në linjë e tubacionit dhe 

një fishek që përmban një element filtri (spin-on filters); shkëmbyesa nxehtësie vaj-ujë; 
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filtera për lëndë të gazuara; filtera ajri; sisteme filterash ajri; elementë filteri ajri; filtera për 

thithje ajri; ndarësit e mjegullës së vajit; element të ndarësit ajër-vaj; filtera ajrimi; filtera 

ventilimi; absorbuesa të HC; ciklone; centrifuga; ndarësa uji; ndarësa vaji; filtera ajri 

kabine; sisteme filteri ajri kabine; element filteri ajri kabine; filtera karboni të aktivizuar; 

fishekë tharës ajri për tharjen dhe devajimin e rrjedhjeve të gazit; elementë aktivë akustikë 

për motorë ose motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; elementë pasivë 

akustikë për motorë ose motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; elementë 

aktivë akustik për kanalet e marrjes së ajrit të motorëve ose motorëve që transformojnë 

energjinë termike në mekanike; elementë pasivë akustik për kanalet e marrjes së ajrit të 

motorëve ose motorëve që transformojnë energjinë termike në mekanike; rezonatorë; 

absorbues tingujsh; sisteme transmisioni dhe transferimi tingulli; aplifikuesa të marrjes së 

zhurmës; simpozera; gypa zëri; gupa rezonatori; shishe, rezervuarë, serbatorë; serbatorë për 

barazim dhe kompensim; shishe, rezervuar, serbatorë për lëng për larës të xhamit mbrojtës; 

shishe, rezervuar, serbatorë për lëng frenash; rezervuarë vaji hidraulik; rezervuarë ftohësi; 

serbatorë barazimi ose kompensimi për lëng ftohjës; kanale ajri; kanale anësorë pastrimi; 

kanale anësore papastërtish; flutura (të valvulës); valvula; fluturat e ajrit; valvula mbyllëse; 

flutura të ajrit të ngrohtë; flutura të ajrit të ftohtë; valvula kontrolli presioni për sistemin e 

ventilimit të karkasës së kollodokut; valvula riqarkullimi  të shkarkimit të gazit; kanale 

riqarkullimi të shkarkimit të gazit; sisteme ventilimi të karkasës së kollodokut; pjesë 

sistemesh ventilimi të karkasës së kollodokut; sisteme ventilimi të mbyllur të karkasës së 

kollodokut; pjesë të  

sistemeve të mbyllur të karkasës së kollodokut; sisteme të marrjes së ajrit; sisteme aktivë të 

marrjës së ajrit; sisteme pasivë të marrjes së ajrit; tubo thithës me bërryla; tubo thithës 

aktivë me bërryla; tubo thithës pasivë me bërryla; pjesë plastike; mbulesa për motorë ose 

motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; mbulesa të dizenjuara për motorë 

ose motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; mbulesa koke cilindri; 

mbulesa kollodoku; mbulesa ingranazhi; mbulesa valvule; kartera vaji; karkasa për bateri; 

indikatorë shërbimi; indikatorë shërbimi analog ose dixhital; indikatorë mekanik ose 

elektronik shërbimi; ngarkuesa turbo; pjesë të ngarkuesave turbo; kompresor ajri ngarkese; 

pjesë kompresori ajri ngarkese; tubo ftohës aktivë me bërryla; çelësa aktivë ftohje; valvula 

aktive ftohje; termostatë; fole për termostatë; njësi degazimi baterie; lagështueas; 

lagështuesa gaz në gaz; aparatura për shpërndarje lëngu; aparatura për shpërndarje gazi  

16  Materiale të shtypura; pamfletë; revista; broshura; prospekte; katalogë; materiale 

pubiciteti të shtypura; manualë operimi; udhëzues instalimi; udhësuesa për përdorues; 

dokumenta për seminar; artikuj për shkrim; amballazhe prej letre dhe/ose kartoni; kuti të 

palosëshme; kuti kartoni; material filtrimi prej letre.  

24  Materiale filtrimi; materiale filtrimi jo prej pëlhurave të endura; materiale filtrimi prej 

tekstili  

35  Menaxhim biznesi; publicitet; marketing; promovim shitjesh; promovim përmes 

sponsorizimit; menaxhim brandi të punëdhënësit; grumbullim, lexim, analizë, pajisje, blerje 

dhe shitje të të dhënave  

37  Ndreqje; komisionim, instalim, mirëmbajtje, monitorim dhe ndreqje të motorëve,  

motorëve që transformojnë energjinë termike në mekanike, makinerive dhe automjeteve; 

komisionim, instalim, mirëmbajtje, monitorim dhe ndreqje të filtrave dhe njësive të 

filtrimit; komisionim, instalim, mirëmbajtje, monitorim dhe ndreqje të aparaturave tharëse, 

aparaturave ftohëse, instalimeve të ftohjes, aparaturave të kondicionimit të ajrit dhe 
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aparaturave të pastrimit të ajrit; komisionim, instalim, mirëmbajtje, monitorim dhe ndreqje 

të njësive të trajtimit të ujit dhe pastrimit të ujit; komisionim, instalim, mirëmbajtje, 

monitorim dhe ndreqje të pajisjeve të automatizimit të ndërtesave; komisionim, instalim, 

mirëmbajtje, monitorim dhe ndreqje të sistemeve të mbrojtjes së ambientit  

38  Transferim pa tel të të dhënave dixhitale nëpërmjet telefonit cellular dhe Internetit; 

sigurim qasje në rrjetet e të dhënave të telekomunikacionit  

40  Freskim ajri; kondicionim ajri; trajtim ajri; pastrim ajri; trajtim uji; pastrim uji; filtrim 

lëngjesh; filtrim të gazeve; dhënie me qira të aparaturave të pastrimit të ajrit; dhënie me 

qira të aparaturave të pastrimit të ujit; dhënie me qira të aparaturave ftohëse; dhënie me qira 

të instalimeve ftohëse; dhënie me qira të aparaturave të kondicionimit të ajrit  

41  Kualifikim arsimor, kualifikime arsimore te vazhdueshme; ofrimi i kurseve kualifikuese 

arsimuese  

42  Kërkim dhe zhvillim; shërbime kërkimi dhe zhvillimi; shërbime dizenjimi; 

inxhiniering; programim programesh kompjuterikë; ruajtje, menaxhim, përpunim të 

materialeve në format elektronik në rrjet apo server në distancë nëpërmjet internetit; 

monitorim mjedisor; shërbime konsulence mjedisore; testim mjedisor; inspektim mjedisor; 

shërbime këshillimi në lidhje me kontrollin e ndotjes; konsulencë teknike; analizë teknike 

të të dhënave; ruajtje elektronike të të dhënave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1031 

(220) 18/08/2017 

(731) KRI\/OGASTANI PROMET DOO 

Ul. Boris Kidrič br. 1-1/3, 7500 Prilep, MK 

(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë. Ngjyrë e 

zezë, e bardhë.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto; vezë; qumësht dhe 

prodhime qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvenësues për kafe; miel dhe prodhime 

drithrash, bukë, prodhime nga brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); erëza; akull  

31  Prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylli dhe prodhime farërash të cilat nuk janë të 

përfshira në klasat tjera;kafshë (të gjalla);pemë dhe perime të freskëta;farëra, bimë dhe lule 

natyrale;ushqim për kafshë;malt birre  
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(210) KS/M/ 2017/1032 

(220) 21/08/2017 

(731) NTSH “Bast Trade” 

Fshati Shkabaj, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash  

21  Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe  

35  Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1033 

(220) 21/08/2017 

(731) NTSH “Bast Trade” 

Fshati Shkabaj, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash  

21  Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe  

35  Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes 

  



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

89 

 

 
 

(210) KS/M/ 2017/1034 

(220) 21/08/2017 

(731) NTSH “Bast Trade” 

Fshati Shkabaj, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash  

21  Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe  

35  Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1035 

(220) 21/08/2017 

(731) NTSH “Bast Trade” 

Fshati Shkabaj, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash  

21  Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe  

35  Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes  
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(210) KS/M/ 2017/1036 

(220) 21/08/2017 

(731) NTSH “Bast Trade” 

Fshati Shkabaj, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash  

21  Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe  

35  Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1037 

(220) 21/08/2017 

(731) NTSH “Bast Trade” 

Fshati Shkabaj, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash  

21  Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe  

35  Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes  
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(210) KS/M/ 2017/1038 

(220) 21/08/2017 

(731) NTSH “Bast Trade” 

Fshati Shkabaj, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash  

21  Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe  

35  Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1039 

(220) 21/08/2017 

(731) NTSH “Bast Trade” 

Fshati Shkabaj, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash  

21  Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe  

35  Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes  
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(210) KS/M/ 2017/1040 

(220) 21/08/2017 

(300) VA 2017 00445  23/02/2017  DK 

(731) ROCKWOOL International A/S 

Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene, DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 17  Materiale izolimi të leshit mineral; material për paketim, lidhje dhe izolim; 

izolues në formë të shiritave, shajak; shtroja; tabela; shtroja me rripa; pjesë të formësuara 

për izolim dhe ngjitje kundër nxehtësisë, ftohjes, zjarrit, zërit, vibrimeve, ajrit, dritës dhe 

lagështisë/lagies/njomjes/avullimit, duke përfshirë materialet absorbuese të zërit për 

rregullim akustik; artikuj dhe material për izolim akustik dhe termal; artikuj dhe material 

për izolim dhe pengim të avullit; izolues në formë të dyshemesë; mbulues të mureve dhe 

kulmit; panele për tavan nga fibrat minerale; fibra të leshit mineral në formë mat për 

izolim; lesh mineral/fibra (izolues), ngjitësve kundër ujit dhe ajrit, mbushës dhe copë litari, 

tabelë e përpunuar nga leshi mineral, guaca nga leshi mineral, batanije nga leshi mineral, 

lesh mineral për llaç, dhe leshi mineral për shajak; leshi mineral I lirshëm apo gjysëm I  

përpunuar ashpër; dhe fibra nga leshi mineral I lirshëm apo gjysëm I  përpunuara për 

prodhimin e materialeve të izolimit për forcim apo mbushje; fibra izoluese nga leshi 

mineral për përdorim tek aplikacionet për  lidhjen dhe rrethim në industrinë e automobilave 

dhe ndërtimit; tabela elektrike për izolim; material për fërkim; tabela të leshit mineral për 

ndërtim me ajrosje; për mveshjen e fasadës; përcaktimin e tavanit, ballë i poshtëm arkitrau 

dhe tabela  

19  Materiale izoluese për ndërtim nga leshi mineral; panele për dysheme dhe tavan; të 

gjitha të krijuara nga leshi mineral dhe fibrat; material për ndërtim të rrugëve dhe 

konstruktimin e trakave për rrethoja të gardhit; fibra minerale të procesuara për përdorim në 

prodhimin e cementës dhe allçive për qëllime ndërtimi; fibra minerale të procesuara për 

përdorim në prodhimin e ngjitësve të asfaltit dhe ngjitësve për rrugë dhe mbulimin e kulmit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1041 

(220) 21/08/2017 

(300) VA 2017 00450  23/02/2017  DK 

(731) ROCKWOOL International A/S 

Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene, DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 17  Materiale izolimi të leshit mineral; material për paketim, lidhje dhe izolim; 

izolues në formë të shiritave, shajak; shtroja; tabela; shtroja me rripa; pjesë të formësuara 

për izolim dhe ngjitje kundër nxehtësisë, ftohjes, zjarrit, zërit, vibrimeve, ajrit, dritës dhe 

lagështisë/lagies/njomjes/avullimit, duke përfshirë materialet absorbuese të zërit për 

rregullim akustik; artikuj dhe material për izolim akustik dhe termal; artikuj dhe material 

për izolim dhe pengim të avullit; izolues në formë të dyshemesë; mbulues të mureve dhe 

kulmit; panele për tavan nga fibrat minerale; fibra të leshit mineral në formë mat për 

izolim; lesh mineral/fibra (izolues), ngjitësve kundër ujit dhe ajrit, mbushës dhe copë litari, 

tabelë e përpunuar nga leshi mineral, guaca nga leshi mineral, batanije nga leshi mineral, 

lesh mineral për llaç, dhe leshi mineral për shajak; leshi mineral I lirshëm apo gjysëm I  

përpunuar ashpër; dhe fibra nga leshi mineral I lirshëm apo gjysëm I  përpunuara për 

prodhimin e materialeve të izolimit për forcim apo mbushje; fibra izoluese nga leshi 

mineral për përdorim tek aplikacionet për  lidhjen dhe rrethim në industrinë e automobilave 

dhe ndërtimit; tabela elektrike për izolim; material për fërkim; tabela të leshit mineral për 

ndërtim me ajrosje; për mveshjen e fasadës; përcaktimin e tavanit, ballë i poshtëm arkitrau 

dhe tabela”.   

19  Materiale izoluese për ndërtim nga leshi mineral; panele për dysheme dhe tavan; të 

gjitha të krijuara nga leshi mineral dhe fibrat; material për ndërtim të rrugëve dhe 

konstruktimin e trakave për rrethoja të gardhit; fibra minerale të procesuara për përdorim në 

prodhimin e cementës dhe allçive për qëllime ndërtimi; fibra minerale të procesuara për 

përdorim në prodhimin e ngjitësve të asfaltit dhe ngjitësve për rrugë dhe mbulimin e kulmit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1042 

(220) 21/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  WATCHOS 

 

 
     

 

(511) 9  “Kompjuterë; pajisje periferike kompjuterike; harduer kompjuterik; kompjuterë që 

mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; laptop kompjuterë; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje periferike kompjuterike që mund të vishen; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

pajisje periferike për aparate portative; pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe 

që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e 
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telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; radio, radio transmetues dhe 

pranues; media pllejerë, audio zmadhues, aparate telefonike, pajisje telekomunikimi dhe 

kompjuterë për përdorim në automjete; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit, 

kufje, dëgjuese; zmadhues zëri; mikrofona; komponente dhe aksesorë audio (të zërit); 

aparate për incizimin dhe riprodhimin e zërit; audio dhe video pllejerë dixhital si dhe 

incizues; audio përforcues dhe pranues; aparate të komunikimit në rrjet; pajisje dhe 

instrumente të komunikimit elektronik; aparate dhe instrumente të telekomunikimit; 

telefona; telefona mobil; pajisje të komunikimit pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjes audio, video si dhe asaj multimediale; kabllo, monitorë dhe ekrane, 

tatsatura, maus dhe shtresa mausi, maja shkruese, printer, dhe ngasës të disqeve, dhe hard 

drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate dhe media për ruajtjen e të 

dhënave; çipa kompjuteri; aparate dhe instrumente optike; kamera; bateri; televizione; 

pranues televizioni; ekrane televizioni; kuti instalimi (setap boks); pajisje me sistem të 

pozicionimit global (GPS); instrumente dhe pajisje navigimi; pajisje që mbahen në dorë për 

luajtje, organizim, shkarkim, transmetim, manovrim dhe rishikim të audio dhe media 

dosjeve; pajisje portative për kontrollimin e zmadhuesve të zërit, përforcuesve, stereo 

sistemeve dhe sistemeve të argëtimit; pajisje portative dhe që mund të vishen për luajtje, 

organizim, shkarkim, transmetim, manovrim dhe rishikim të audio dhe media dosjeve; 

stereo sisteme, sisteme të teatrit shtëpiak, dhe sisteme të argëtimit shtëpiak, sisteme të 

teatrit shtëpiak dhe argëtimit shtëpiak që përbëhen nga audio dhe video pllejerët 

(reprodukuesit), zmadhuesit e zërit, përforcuesit dhe kontrolluesve portativ pa tela; softuer 

kompjuterik; softuer për sistem operativ të kompjuterit; softuer për krijimin e 

aplikacioneve; softuer kompjuterik për konfigurim, operim, dhe kontrollim të pajisjeve 

mobile, pajisjeve që mund të vishen, telefonave mobil, kompjuterëve, dhe pajisjeve 

periferike kompjuterike, si dhe audio e video pllejerëve; softuer kompjuterik për krijimin e 

databazave të kërkueshme të informatave dhe të dhënave për databaza të rrjeteve shoqërore 

shoku-te-shoku; audio dhe video incizime të shkarkueshme që përmbajnë muzikë, 

performansa muzikore, dhe video muzikore; libra, revista, revista periodike, buletine, 

gazeta, ditare dhe publikime tjera elektronike të shkarkueshme; konektorë elektrik dhe 

elektronik, bashkues, çipa, tela, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë 

për përdorim me gjitha mallrat e lartpërmendura; mbështjellës, çanta, këllëfe të përshtatura 

apo formësuara që të mbajnë kompjuterë, pajisje përiferike kompjuterike, harduer 

kompjuterik, kompjuterë portative, tablet kompjuterë, laptop kompjuterë, telefona mobil, 

telefona, pajisje dixhitale portative dhe që mund të vishen, si dhe audio e video pllejerë; 

telekomanda dhe pajisje portative si dhe që mund të vishen për kontrollimin e audio dhe 

video pllejerëve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrove shtëpiake, dhe sistemeve 

të argëtimit; aksesorë, pjesë dhe pjesë rezervë dhe aparate testimi për gjitha mallrat e 

lartpërmendura; agjenda elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së postës; 

regjistrues të të hollave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues vijës së palës së rrobave; makina votimi; etiketa elektronike për mallra; 

makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makini faksimili; aparate dhe instrumente për 

peshim; matës; tabela elektronike të njoftimit; aparate për matje; naforë [pjesë silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; filament për përçimin e dritës [fibra 

optike]; instalime elektrike për kontrollimin nga distanca të operacioneve industrial; 

ndalues të rrufesë; elektrolizatorë; makina për fikjen e zjarrit; aparate radiologjike për 

qëllime industriale; aparate dhe instrumente jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese, syza dielli; 
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karikatura të animuara; mbajtëse qiri në formë të vezëve; fishkëllima për qenë; magneta 

zbukurues; gardhe të elektrifikuara; frenues portativ me telekomandë për vetura; çorapë që 

ngrohën me rrymë.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1043 

(220) 21/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  IPAD 

 

 
     

 

(511) 9  “Kompjuterë; pajisje periferike kompjuterike; terminale kompjuterike; harduer 

kompjuterik; makina kompjuterike për lojë, monitorë, ekrane, tastatura, kabllo, modeme, 

printer, disk drajve (ngasës disku), adapter, kartela adapteri, konektorë dhe ngasës; hapësirë 

e zbrazët kompjuterike për media; bartës magnetik të të dhënave; softuer dhe firmuer 

(softuer permanent) kompjuterik, gjegjësisht programe të sistemit operativ, programe të 

sinkronizimit të të dhënave, dhe programe të veglave për krijimin e aplikacioneve për 

kompjuter personal dhe portativ; programe kompjuterike të para-incizuara për menaxhimin 

e informatave personale, softuerin e menaxhimit të databazave, softuerin për njohjen e 

karaktereve (shkronjave), softuerin e menaxhimit të telefonisë, softuerin për postë dhe 

porosi elektronike, softuerit të pejxhimit (thirrjes), softuerit për telefona mobil; softuer për 

sinkronizimin e databazave, programe kompjuterike për qasje, shfletim dhe kërkim të 

databazave online, harduer dhe softuer kompjuterik për ofrim të komunikimit të integruar 

telefonik me rrjete kompjuterike globale të informatave; pajisje elektronike dixhitale 

portative dhe softuer lidhur për to; MP3 dhe pllejerë audio të formateve tjera dixhitale; 

kompjuterë që mbahen në dorë, tablet kompjuterë, asistentë personal dixhital, organizues 

elektronik, fletore elektronike; pajisje elektronike dixhitale mobile, pajisje të sistemit të 

pozicionimit global (GPS), telefona; pajisje elektronike dixhitale mobile dhe portative për 

dërgimin, pranimin e telefonatave, fakseve, postës elektronike dhe të dhënave tjera 

dixhitale; telefona pa tela; telefona mobil; pjesë dhe aksesorë për telefona mobil; aparate 

faksimili, aparate sekretarie telefonike, kamera, videofona, softuer dhe harduer për 

nxjerrjen e informatave të bazuar në telefona; pajisje portative elektronike për pranimin, 

ruajtjen dhe/apo transmetimin pa tela të të dhënave dhe porosive, si dhe pajisje elektronike 

që mundësojnë përdoruesit të përcjellë apo menaxhojë të dhënat personale; pajisje dhe 

instrumente të komunikimit elektronik; aparate dhe instrumente të telekomunikimit; softuer 

kompjuterik për ri-drejtimin e porosive, internet e-mailave, dhe/apo të dhënave tjera drejt 

një apo më shumë pajisjeve portative elektronike nga një bazë e të dhënave në apo 

ndërlidhur me një kompjuter personal apo server; softuer kompjuterik për sinkronizimin e 

të dhënave mes një stacioni apo pajisje në distancë dhe një stacioni apo pajisje tjetër të 

fiksuar apo në distancë; fonte, tipe të shkrimit, dizajne të shkrimit dhe simbole në formë të 

të dhënave të incizuara; disqe dhe shirita që mbajnë apo për incizimin e programeve dhe 

softuerit kompjuterik; lojra komputerike dhe elektronike; pajisje kompjuterike për përdorim 

me cilëndo prej mallrave të përmendura më lartë; aparate elektronike me funksione 

multimediale për përdorim me cilëndo prej mallrave të përmendura më lartë; aparate 
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elektronike me funksione ndërvepruese për përdorim me cilëndo prej mallrave të 

përmendura më lartë; aksesorë, pjesë, pjesë rezervë dhe aparate testuese për gjitha mallrat e 

lartpërmendura; doracake për përdorues në forma të elektronikisht të lexueshme, të 

lexueshme nga makina apo kompjuteri për përdorim me, dhe që shitet si një njësi, me gjitha 

mallrat e lartpërmendura; aparate për ruajtjen e të dhënave; hard disqe; njësi hard disqe 

miniaturë për ruajtjen e të dhënave; disqe vinil të para-incizuara, audio shirita, shirita 

audio-video, audio e video kaseta, audio e video disqe; audio shirite (të gjitha që shiten së 

bashku me libërtha); CD-ROM; disqe të shumëanshme dixhitale; shtrojë për maus; bateri; 

bateri rimbushëse; mbushës; mbushës për bateri elektrike; kufje; stereo kufje; kufje për 

brenda në vesh; stereo zmadhues; audio zmadhues; audio zmadhues për shtëpi; zmadhues 

zëri për monitor; zmadhues zëri për kompjuterë; aparate personale stereo zmadhuese të 

zërit; radio pranues, përforcues, aparate për incizimin dhe riprodhimin e zërit, fonograf 

elektrik, pllejerë (riprodhues) të disqeve, aparate stereo të cilësisë së lartë të zërit (hi-fi), 

incizues shiritesh dhe aparate riprodhimi, zmadhues zëri, njësi me shumë zmadhues zëri, 

mikrofona; pajisje dixhitale për audio dhe video; audi incizues dhe pllejerë me kanseta, 

incizues dhe pllejerë me video kaseta, pllejerë me kompakt disqe, incizues dhe pllejerë me 

disqe të shumëanshme dixhitale, audio incizues dhe pllejerë dixhitale me shirita; pllejerë 

dixhital për muzikë dhe/apo video; radio; video kamera; mikserë audio, video dhe dixhital; 

radio transmetues; audio aparate për automjete; pjesë dhe pjesë rezervë për gjitha mallrat e 

përmendura; çanta dhe këllëfe të përshtatura apo formësuara që të mbajnë kamera dhe/apo 

video kamera; mbështjellës për telefona mobil; këllëfë për telefona mobil; këllëfe për 

telefona mobil të bëra nga lëkura apo imitimi i lëkurës; mbështjellës për telefona mobil të 

bëra nga materialet e tekstilit; çanta dhe këllëfe të përshtatura apo formësuara që të mbajnë 

MP3 pllejerë, kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, asistentë personal dixhital, pajisje të 

sistemit të pozicionimit global (GPS), organizues elektronik dhe fletore elektronike.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1044 

(220) 22/08/2017 

(731) “SESCO” Rr: Dardania, Prizren-

Kosovë,, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash  

21  Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 
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kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe  

35  Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1046 

(220) 22/08/2017 

(731) " BUÇAJ " SH.P.K. 

Magjistralja Prishtinë-Shkup , km 10, 

Graçanicë, RKS, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Detergjent  në formë pluhuri për lavanderi automatike,detergjent në formë lëngu 

dhe detergjent në formë kapsule, detergjent në formë pluhuri për pastrim manual dhe 

detergjent në formë sapuni të ngurtë, zbardhues tekstili në formë pluhuri dhe lëngu, 

tërheqës ngjyrash në formë lëngu, tërheqës ngjyrash në formë flete, kondicioner pëlhure, 

përforcues aromash, pastrues dhe zbardhues në formë të lëngshme dhe pluhuri, heqësit i 

njollave në formë të lëngshme dhe pluhuri, detergjent në formë lëngu për pastrimin e enëve 

me dorë, tableta për enëlarëse automatike, pluhur për enëlarëse automatike, kapsula dhe 

lëng për enëlarëse automatike, shtesa për largimin e aromës se keqe  për enëlarëse 

automatike, sapun për higjienë personale në formë të lëngshme dhe të ngurtë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1047 

(220) 22/08/2017 

(731) " BUÇAJ " SH.P.K. 

Magjistralja Prishtinë-Shkup , km 10, 

Graçanicë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Ultra Fresh 

 

 
     

 

(511) 3  Detergjent  në formë pluhuri për lavanderi automatike,detergjent në formë lëngu 

dhe detergjent në formë kapsule, detergjent në formë pluhuri për pastrim manual dhe 

detergjent në formë sapuni të ngurtë, zbardhues tekstili në formë pluhuri dhe lëngu, 

tërheqës ngjyrash në formë lëngu, tërheqës ngjyrash në formë flete, kondicioner pëlhure, 

përforcues aromash, pastrues dhe zbardhues në formë të lëngshme dhe pluhuri, heqësit i 

njollave në formë të lëngshme dhe pluhuri, detergjent në formë lëngu për pastrimin e enëve 
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me dorë, tableta për enëlarëse automatike, pluhur për enëlarëse automatike, kapsula dhe 

lëng për enëlarëse automatike, shtesa për largimin e aromës se keqe  për enëlarëse 

automatike, sapun për higjienë personale në formë të lëngshme dhe të ngurtë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1048 

(220) 22/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  AIRPORT 

 

 
     

 

(511) 9  Harduer kompjuterik dhe pajisje periferike; harduer kompjuterik dhe softuer 

kompjuterik për komunikim mes shumë kompjuterëve dhe mes kompjuterëve dhe rrjeteve 

kompjuterike lokale dhe globale; harduer kompjuterik për ruatjen rezervë të të dhënave; 

harduer për memorie të kompjuterit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1049 

(220) 22/08/2017 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  DAYTONA 

 

 
     

 

(511) 14  Orë dhe ortari, domethënë orët, kronografët-matësit e saktë të kohës (orët dhe 

artikuj orëtarie), kronometra; pjesë për orë dhe artikuj për ortari që nuk janë përfshirë në 

klasët tjera, përkatësisht numrat e orës, mekanizmi për levizjen e orës dhe pjesët e saj.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1050 

(220) 23/08/2017 

(731) Europapier Austria GmbH 

Autokaderstraße 86-96, 1210 Vienna, AT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Printera 3D; Aparat libralidhje dhe makineri për qëllime industriale; Makineri 

printimi; Pllaka printimi; Makineri për bluarje; Makineri stereotipe; Prerëse [makineri]; 

Makineri tipografike; Presa tipografike  

9  Sinjalistikë dixhitale; Plloter.  
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(210) KS/M/ 2017/1052 

(220) 23/08/2017 

(731) Evolution Fresh, Inc. 

1055 Cooley Avenue, San Bernardino, 

California 92408, USA, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  EVOLUTION FRESH 

 

 
     

 

(511) 32  Pije nga frutat, lëngje frutash, pije me bazë frutash; pije nga perimet, lëngje nga 

perimet, pije me bazë perimesh, pije jo-alkoolike, pije të gazuara, pije të lehta, pije 

energjike, pije isotonike, përzierje lëngjesh për pregatitjen e pijeve të lehta dhe pijeve me 

bazë të frutave; pluhur që përdoret për pregatitjen e pijeve të lehta dhe pijeve me bazë të 

frutave; sirup për pije; ujë I pijshem në shishe I aromatizuar dhe I pa aromatizuar; ujë 

mineral; ujë I gazuar; pije me bazë të sojës që nuk e zëvendësojnë qumështin; koncetrate 

dhe pure frutash që përdoren për pregatitjen e pijeve; pije të pasuruara me shtesa 

ushqimore; pije të pasuruara me vitamina  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1053 

(220) 24/08/2017 

(300) AM 60739/2017  20/07/2017  AT 

(731) OMV Refining & Marketing GmbH 

Trabrennstrasse 6-8 1020 Wien, AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga (Nr. regj.024) 

Rr.Fehmi Agani 1/16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Aditive kimike për karburantë  

4  Lëndë djegëse ( përfshirë karburante për motorë); materiale ndriçuese; vajra dhe yndyra 

teknike, lubrifikantë  

42  Analiza dhe hulumtime industriale në fushën e kimisë; Hulumtime shkencore dhe 

industriale; Shërbime shkencore dhe teknologjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1054 

(220) 24/08/2017 

(731) Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  ИДХИФА 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e leukemisë, kancereve tjera, dhe sëmundjeve 

autoimune; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate 

farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit“  
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(210) KS/M/ 2017/1055 

(220) 24/08/2017 

(731) Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  IDHIFA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e leukemisë, kancereve tjera, dhe sëmundjeve 

autoimune; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate 

farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1056 

(220) 24/08/2017 

(731) N.T.P. Passable Sh.p.k 

Llapnasellë, Graçanicë, Kosovë , KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  MOST 

 

 
     

 

(511) 34  Cigaret, puro cigare, duhan i prerë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1057 

(220) 24/08/2017 

(731) N.T.P. Passable Sh.p.k 

Llapnasellë, Graçanicë, Kosovë , KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  DANUBE 

 

 
     

 

(511) 34  Cigaret, puro cigare, duhan i prerë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1058 

(220) 24/08/2017 

(731) N.T.P. Passable Sh.p.k 

Llapnasellë, Graçanicë, Kosovë , KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  DUNE 

 

 
     

 

(511) 34  Cigaret, puro cigare, duhan i prerë.  
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(210) KS/M/ 2017/1059 

(220) 24/08/2017 

(300) 016423121  01/03/2017  EU 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited 

Route de France 17 Boncourt 2926, CH 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; artikuj për duhanpirës; letër për cigare, tub për cigare, filtra për cigare; aparat 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani me qellim të ngrohjes  

 
 

(210) KS/M/ 2017/1060 

(220) 25/08/2017 

(731) Kantina e Pijeve “GJERGJ 

KASTRIOTI SKENDERBEU” sh.a 

Rr: “Bajram Tusha” Durres, AL 

(740)  Virtyt Ibrahimaga 

(Nr. regj.024) Rr.Fehmi Agani 1/16, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike përveç birrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1061 

(220) 25/08/2017 

(300) DE302017103405.2  03/04/2017  DE 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Straße 1, 76185  Karlsruhe, 

Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  t.I.U. 
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(511) 3  Sapunë; parfume, vajra esencialë, përgatitje për kujdes të trupit dhe bukurisë; 

locionë për flok; përgatitje për kujdes të dhëmbëve; përgatitje kozmetike për banja; artikuj 

kozmetikë, përgatitje kozmetike për buzë, sy, vetull, thonj duarsh, thonj këmbësh, fytyrë 

ose duar; lapsa kozmetikë; përgatitje për kujdes kozmetik për buzë, sy, vetull, thonj duarsh 

ose thonj këmbësh; locionë për trup; xhelra për dush; deodorantë për njerëz ose për kafshë; 

parfumë; kremra për lëkurë [për përdorim kozmetik]; gjalp për lëkurë [për përdorim 

kozmetik]; locionë kozmetikë për lëkurë; qumësht për fytyrë dhe trup [për përdorim 

kozmetik]; serume lëkure [për përdorim kozmetik]; pastruesa lëkure [për përdorim 

kozmetik]; pastruesa për duar [për përdorim kozmetik]; maska bukurie për duar; doreza, të 

ngopura me locionë kozmetikë [për përdorim kozmetik]; buzëkuqë; shkopinj me pambuk 

për qëllime kozmetike; maska bukurie; krem pastrimi për lëkurë; llak për thonj; përgatitje 

për makjazh; locionë për flokë; vajra esencialë prej kedre; bojra për flokë; përgatitje për 

bërje floku me onde; qerpikë falls; përgatitje kozmetike për vetulla; takëme kozmetike; topa 

pambuku për qëllime kozmetike; përgatitje për largim makjazhi; uje javeli  [disifektant 

klorifikues]; ujë livandoje; ujë aromatik; ujë tualeti; përgatesa për depilim; dyll për depilim; 

ekstrakte lulesh [parfume]; makjazh; baza për parfume lulesh; përgatitje tymuese 

[parfumë]; vaj gaultheria [nga bima e uintergrinit]; vazelinë për qëllime kozmetike; 

geraniol [vaj esencial nga bima geranium]; lyra për qëllime kozmetike; peroksid hidrogjeni 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; vaj jasemini; vaj livandoje; vajra për 

parfumë dhe aromatizues; vaj trëndafili; vajra për qëllime tualeti; jonone [perberje 

aromantike per perdorim ne parfumeri]; locione për qëllime kozmetike; qumësht pastrimi 

për qëllime tualeti; përgatitje lavanderie; artikuj tualeti; esencë mendre [vaj esencial]; 

mendër për parfumeri; artikuj kozmetikë për vetull; misk [parfumeri]; neutralizuesa për 

onde të përkohëshme; shampo; thonj falls; përgatitje për kujdes ndaj thoit; parfumeri; 

përgatitje kozmetike për kujdes të lëkurës; sapunë për djersitje këmbësh; pomadra për 

qëllime kozmetike; pudër për makjazh; përgatitje për rruajtje; sapunë deodorantë; qese për 

parfumim teshash; sapunë tualeti; lapsa për vetulla; pudër talk, për përdorim tualeti; bojra 

kozmetikë; antidjersë [artikuj tualeti]; sapunë antidjersë; qumësht bajameje për qëllime 

kozmetike; përgatitje për rrezitje në diell [artikuj kozmetike]; artikuj aromatikë [vajra 

esencialë]; aromatizuesa [aromatizues] për pije [vajra esencialë]; kripëra banjoje, jo për 

qëllime mjeksore; bojra për mjekër; përgatitje kozmetike për qëllime hollimi; adezivë për 

fiksim të qerpikëve falls; kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike; regjësa për qëllime 

kozmetike; përgatitje për zbardhim [çngjyruesa] për qëllime kozmetike; përgatije për 

pastrim protezash; peceta të ngopura me locionë kozmetikë; shkëlqyesa proteze; adezivë 

për qëllime kozmetike; locionë pas rroje; shkumë rroje; sprej për flok; bojë për qerpikë-

vetulla; lule të thata me erëza [aromatizuesa]; sprej për freskim frymëmarrje; xhelra dental 

për zbardhim; shkopinj temjani; përgatitje aromatizuese ajri; shirita për freskim 

frymëmarrje; përgatitje për spërkatje për higjenë sanitare për qëllime të erës së mirë [artikuj 

tualeti]; përgatitje prej aloe vera për qëllime kozmetike; xhelra për masazh të tjera nga ato 

për qëllime mjeksore; shkëlqyesa buzësh; balsam të tjera nga ato për qëllime mjeksore; 

shampo të thata; ngjitësa zbukurues për thonj; përgatitje për mbrojtje nga dielli; përgatitje 

për fërkim; përgatitje nga aloe vera për qëllime kozmetike; vajra masazhi për qëllime 

kozmetike; larësa goje jo me ilaç; vaj bajameje; sapunë bajameje; qelibar [parfum]; sapunë 

për shkëlqim pëlhura tekstili; sapunë rroje; larësa goje, jo për qëllime mjeksore; vajra 

esencialë prej limoni; uje kolonje; ngjyruesa për qëllime tualeti; peceta të ngopura me vajra 

esencialë për përdorim kozmetik dhe peceta kozmetike të para-njomura; vajra, locionë, 
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kremra, pudra për qëllime kozmetike dhe përgatitje kozmetike për banjo; larës trupi dhe 

xhel për dush; kremra për fytyrë, lëkurë dhe trup për përdorim kozmetik; lëndë ushqyese 

floku [për përdorim kozmetik]; kremra për pas rroje; ujë tualeti; shkumë rroje; xhel rroje; 

kremra rroje, lapsa rroje [regjësa]; produkte kozmetike për largimin e qelizave të vdekura të 

lëkurës; sprej me ujë mineral për përdorim kozmetik; përgatitje për larje floku; peceta të 

ngopura me vajra kozmetikë dhe locionë; rimelë; produkt kozmetik që përdoret për të 

mbuluar njollat e fytyrës dhe rrathët e errët poshtë syrit [artikuj kozmetikë]; zbutësa të 

epidermës që rrethon thonjtë; kremëra për epidermën që rrethon thonjtë; heqësa të lustrës së 

thoit; holluesa të lustrës së thoit; perla për thonjtë e duarve; zbukurime të përgatitura që 

ngjiten në thonjtë e duarve  

14  Metale të çmuara dhe aliazhe prej tyre; stoli të çmuara, gurë të çmuar; instrumenta për 

matje kohe dhe kronometrikë; agate; artikuj të çmuar prej qelibari të verdhë; perla bërë prej 

ambroidi [qelibar i shtypur]; hajmali [artikuj të çmuar]; byzylyk [artikuj të çmuar]; orë 

dore; rripa ore; talismanë [artikuj të çmuar]; artikuj zbukurues që kapen në rroba [artikuj të 

çmuar]; varëse për qafë [artikuj të çmuar]; byzylykë këmbe [artikuj të çmuar]; artikuj të 

çmuar të modës; orë dhe sahatë, elektrikë; kapëse kravate; monedha; diamantë; kuti për orë 

dhe riparues ore; fille prej metali të çmuar [artikuj të çmuar]; kuti ore; artikuj të çmuar prej 

fildishi; zbukurime prej qelibari të zi; qelibar i zi, i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar; 

xhitona prej bakri; kuti të vogla zbukurimi me kapakë që varen në qafë [artikuj të çmuar]; 

medaljonë; metale të çmuar, të papërpunuar ose gjysmë të përpunuar; ora; zemerekë ore; 

xhama orësh; makineri për sahatë dhe ora; olivine [gurë të çmuar me ngjyre te gjelbert]; 

flori, i papërpunuar ose i rrahur; fill floriri [artikuj të çmuar]; zbukurime [artikuj të çmuar]; 

karfica zbukurimi; perla [artikuj të çmuar]; gurrë gjysmë të çmuar; platin [metal]; ora me 

zile; spinel [gurë të çmuar ne disa ngjyra]; statuja prej metali të çmuar; artikuj të çmuar prej 

gurri të çmuar artificial; aliazhe të metaleve të çmuar; unaza [artikuj të çmuar]; punime 

artistike prej metali të çmuar; kuti prej metali të çmuar; zbukurime për kapele prej metali të 

çmuar; vathë; zbukurime për këpucë prej metali të çmuar; butona manshete; buste prej 

metali të çmuar; kuti orash; kuti për ora [dhurata]; figurina [statujëza] prej metali të çmuar; 

karfica [artikuj të çmuar]; karfica për kravatë; distinktivë prej metali të çmuar; varëse 

çelësah [stringla ose medaljonë]; argjend, i papërpunuar ose i rrahur; kuti të artikujve të 

çmuar [kuti]; rruaza për të bërë artikuj të çmuar; ora diellore;   

20  Pasqyra, pasqyra që mbahen në dorë [pasqyra tualeti]; mbajtëse artikujsh të çmuar; 

mbajtëse artikujsh të çmuar në formë dore ose peme.   

21  Krëhëra dhe sfungjerë; furça (përveç atyre të përdorura për pikturë); materiale për bërje 

furçash; furça kozmetike; furça për vendosje makjazhi; sfungjerë për vendosje makjazhi; 

furça për thonj; furça për tualet; mallra për furça; qime për furça; krëhëra; coha për pastrim; 

vegla kozmetike; krëhëra me dhëmbë të mëdhenj për flok; kuti tualeti; sfungjerë tualeti; 

këllëfa për krëhër; xhama të trashë të lëmuar [material i papërpunuar]; furça katrani të 

përpunuar gjatë; pufe pudre; kuti pudre; furça për vetulla; vegla tualeti; sprusuesa parfumi; 

furça rroje; mbajtëse furça rroje; furça dhëmbësh; furça elektrike, përjashtuar pjesët e 

makinerisë; furça elektrike për pastrim të fytyrës; furça dhëmbësh, elektrike; aparatura për 

aromatizim ajri për përdorim personal; pagure; fill për qëllime dentare; sfungjerë gërrues 

për kruajtjen e lëkurës; pajisje për largim makjazhi; enë shtëpiake dhe kuzhine; kuti sapuni; 

pajisje për shpërndarje sapuni; mbajtëse sfungjeri; furça pudre; aparatura për largimin e 

makjazhit, jo-elektrike; sprucues aerosol, jo për qëllime mjeksore; filxhanë; kunja 

dhëmbësh; kuti për kunja dhëmbësh; ndarëse gishtash për përdorim në pedikyr [vegla 
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kozmetike dhe tualeti]; shabllonë për manikyr thonjsh [vegla kozmetike dhe tualeti]; 

ndihmësa për qerpikë [vegla kozmetike dhe tualeti]; filxhanë për furça dhëmbësh.  

26  Dantella, qëndisma, fjongo dhe kordonë; lule artificiale; gjilpëra për qepje; mbërthesa 

për veshje; shirita për flokë; mjekra fallso; karfica për flokë [rëshqitëse]; zbukurime për në 

kokë, jo prej metali të çmuar; karfica [aksesorë veshjesh]; tokëza rripi; lidhësa këpucësh; 

zbukurime këpucësh, jo prej metali të çmuar; syçka për këpucë; zbukurime për flok; shtiza 

për mbajtjen e flokëve kaçurrela; rreth koke për mbajtje flokësh [rëshqitëse në flok]; shtiza 

për flok; rrjeta për flok; flok fallse; gërsheta prej fije floku; kordonë veshje; mustaqe fallso; 

pendë zogjsh [aksesorë veshjesh]; xhingla [stoli për veshje]; fjongo [kinkaleri]; xhingla për 

veshje; paruke; pendë [aksesorë veshje]; xhufka [xhufka]; kurora prej lulesh artificiale; 

distinktivë për veshje, jo prej metali të çmuar; pulla ngjitëse me të nxehtë për zbukurim të 

artikujve prej tekstili [kinkaleri]; distinktivë të rinj zbukurimi [sumbulla]; rrathë për flokë; 

kapuçë për lyerje flokësh; shirita pëlhure të drejtë që bashkëngjisin dy sipërfaqe që duhet 

lidhen; letra për bërje kaçurrelë floku; rruaza, të tjera nga ato për të bërë artikuj të çmuar; 

shtesa floku; flok njeriu; bigudi për flokë, të tjera nga veglat e dorës; pulla për veshje 

[kinkaleri]; gjilpëra mbërthese; fruta artificialë;   

 
 

(210) KS/M/ 2017/1062 

(220) 25/08/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Rroba; këpucë; kapela për kokë; këmisha, bluza –T, xhupe, kostume vrapimi, 

pantollona formale, pantollona, pantollona të shkurtër, bluza pa mëngë, veshje kudnër shiut, 

përparëse, funde, bluza; fustane, aski, triko, xhaketë, pallto, pallto kundër shiut, pallto 

kundër borës, kravata, mantel, kapele, dhe helmeta, kasketa, rripa, rripa dore, shalle, veshje 

për gjumë, pixhama, të brendshme femrash, të brendshme, cizme, këpucë, patika, sandale, 

cizme të shkurtëra, pantofla corape, veshje noti; rroba rezistente ndaj ujit; pallto kundër 

shiut; kostume për maskaradë dhe Hallouen; rroba për bebe; corape; doreza  

28  Lodra; lojëra; artikuj loje; letra për lojë; njësi loje elektronike që mbahen me dorë; lojra 

kompjuterike, lojra video, dhe aparate kompjuterike dhe video lojra të tjera nga ato që 

operojnë me monedha apo ato të cilat adaptohen për përdorim me pranuesit televiziv; 

aparate për ndërtimin e trupit; makina dhe pajisje për fitnes dhe ushtrime.  
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(210) KS/M/ 2017/1067 

(220) 25/08/2017 

(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

86690 Mertingen, DE 

(591) Portokalli, e verdhë, ngjyrë bezhë, 

kafe, e zezë, e bardhë, e kuqe, e gjelbërt, e 

hirtë, argjendi, ngjyrë rozë, e kalter 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht;produktet e qumështit, përkatësisht qumështë për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë;jogurt;jogurt frutash;pije me bazë të jogurtit;jogurt çokollatë ose 

kakao;pije jo-alkoolike me qumësht të përzier;kefir;ajkë;djathë i butë i bardhë;djathë i butë 

i bardhë me fruta;ëmbelësira me bazë qumështin;gjalpë;djathë dhe produktet e 

djathit;qumësht dhe kumshtë në formë pluhuri si ushqim, me ose pa aditiv;lyrës (të cilët 

përmbajnë yndyrë);ajkë qumështi e rrahur;kumshtë  

30  Puding, produkte dhe pjekurina bukëpjekësish me përdorim afatëgjatë, veçanërisht tortë 

të vogla të gatshme dhe biskota të mbushura në mes; pije me bazë kakao; pudig nga orzi.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/1068 

(220) 25/08/2017 

(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

86690 Mertingen, DE 

(591) E zezë, bezhë, e gjelbër, hiri, e kaltët, 

e bardhë, e kuqe, e verdhë, portokalli, kafe, 

rozë.  

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht; produktet e qumështit, përkatësisht qumështë për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt frutash; pije me bazë të jogurtit; jogurt çokollatë ose 

kakao; pije jo-alkoolike me qumësht të përzier; kefir; ajkë; djathë i butë i bardhë; djathë i 

butë i bardhë me fruta; ëmbelësira me bazë qumështin; gjalpë; djathë dhe produktet e 

djathit; qumësht dhe kumshtë në formë pluhuri si ushqim, me ose pa aditiv; lyrës (të cilët 

përmbajnë yndyrë); ajkë qumështi e rrahur; kumshtë  

30  Puding, produkte dhe pjekurina bukëpjekësish me përdorim afatëgjatë, veçanërisht tortë 
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të vogla të gatshme dhe biskota të mbushura në mes; pije me bazë kakao; pudig nga orzi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1069 

(220) 25/08/2017 

(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

86690 Mertingen, DE 

(591) E zezë,  rozë, e kuqe, hiri, e kaltët, 

vjollcë, e bardhë, kafe, portokalli,bezhë, e 

gjelbër, e verdhë.  

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht; produktet e qumështit, përkatësisht qumështë për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt frutash; pije me bazë të jogurtit; jogurt çokollatë ose 

kakao; pije jo-alkoolike me qumësht të përzier; kefir; ajkë; djathë i butë i bardhë; djathë i 

butë i bardhë me fruta; ëmbelësira me bazë qumështin; gjalpë; djathë dhe produktet e 

djathit; qumësht dhe kumshtë në formë pluhuri si ushqim, me ose pa aditiv; lyrës (të cilët 

përmbajnë yndyrë); ajkë qumështi e rrahur; kumshtë.  

30  Puding, produkte dhe pjekurina bukëpjekësish me përdorim afatëgjatë, veçanërisht tortë 

të vogla të gatshme dhe biskota të mbushura në mes; pije me bazë kakao; pudig nga orzi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1070 

(220) 28/08/2017 

(731) GODIVA BELGIUM 

B.V.B.A./S.P.R.L. Wapenstilstandstraat 5; 

1081 Brussel, BE 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  GODIVA 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, ëmbëlsira, çokolada, biskota, biskota të 

thata, vaferë, kek (gurabija).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1071 

(220) 29/08/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastrasse 3 5015 Salzburg, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, gërryerje dhe abrazivë; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione flokësh; dentifricë.  

16  Letër, karton dhe prodhime të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të 

tjera; lëndë të printuara; materiale libër lidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për nevoja 

zyre ose shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; tastiere dhe makina zyrash (pos 

mobileve); materiale instruksioni dhe mësimdhënie (pos aparateve); materiale plastike për 

paketim (që nuk përfshihen në klasat tjera).  

21  Enë dhe kontejner kuzhine dhe shtëpie: krehër dhe sfungjerë; brusha (përjashtuar 

brushat për piktorë); materiale për bërjen e brushave; artikuj për qëllime pastrimi; fill 

çeliku; qelq i papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (pos qelqit që shfrytëzohet në 

ndërtimtari); prodhime qelqi, mjete pocelani dhe qeramike të cilat nuk janë të përfshira në 

klasat tjera.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.  

29  Mish, peshk, shpezë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, ngrira, 

thara, dhe të ziera; zhele, xhem, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyra për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithrat, bukë, prodhime nga brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; tharm, 

pluhur për pjekje, kripë, mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

31  Prodhime dhe farëra bujqësie, kopshtarie dhe pylltarie të cilat nuk janë të përfshira në 

klasat tjera; kafshë (të gjalla); fruta dhe perime të freskëta; fara, bimë  dhe lule natyrale; 

ushqim kafshësh, maltë.  

32  Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  
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(210) KS/M/ 2017/1072 

(220) 29/08/2017 

(731) Sebapharma GmbH & Co. KG 

Binger Strasse 80, 56154 Boppard, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, lustrim, gryerje dhe abraziv;sapun;parfumeri;vajra esenciale dhe ekstrakte 

aromatike;kozmetikë;losione flokësh;dentifricë;tualeteri (artikuj tualeti);preparate për 

kujdes të kafshëve;preparate për pastrim dhe arome;preparate për kujdes të trupit;preparate 

për pastrim të trupit dhe kujdes të trupit;preparate për kujdes të lëkurës;pastrues kozmetik 

të lëkurës;preparate jo-mjekësor për kujdes të buzëve;preparate për kujdes të flokëve, jo për 

qëllime mjekësore;preparate për kujdes të thonjëve, jo për qëllime mjekësore;vaj për 

qëllime kozmetike;shampon;preparate kozmetike për pastrim dhe kujdes të lëkurës, 

flokëve, buzëve;preparate kozmetike për përdorim të jashtëm për papastërtitë e 

lëkurës;lecka (facoleta) të lagura me losion kozmetik;produkte për kujdes të bebeve dhe 

fëmijve, posçaërisht shufra pastrimi, shkumë banje, banjo kujdesi, krem lëkure, vajra për 

kujdes të lëkurës, lecka (facoleta) të lagura me vajra kozmetik, facoleta të lagura, shampon, 

pudra dhe kremëra;facoleta të lagura me vajra kozmetik dhe facoleta të lagura të cilat janë 

kozmetikë;preparate për pastrim dhe kujdes të trupit;tonik fytyre;pastrues fytyre dhe 

produkte për kujdes të fytyrës në formë të lëngët dhe të fortë, në formë të shkumës, 

losionive, kremit dhe xheleve, solucione ujore dhe alkoolike;pastrues bakterial të fytyrës 

dhe produkte për kujdes të fytyrës për qëllime kozmetike të cilat kanë efekt në pika;kundër 

djersitës (preparate tualeti) dhe deodorantë;preparate banje për qëllime kozmetike;ekstrakte 

banje me bazë bimore dhe/ose barishte mjekësore (herbë) për qëllime kozmetike;xhele 

dushi;xhele banje;shkuma dushi;shkuma banje;krem dushi;vajra dushi;produket për kujdes 

të këmbëve;preparate kozmetike për qëllime dobësimi;kozmetikë dekorative;preparate 

kozmetike për nxirje të lëkurës;preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli;kompozime për 

kujdes të lëkurës pas ekspozimit ndaj rezeve të diellit;krem pas rezitjes për qëllime 

kozmetike;xhele për nxirje të lëkurës (kozmetike);vajra pas rezitjes (kozmetike);zbutës pas 

rezitjes për qëllime kozmetike;spraj pas rezitjes për qëllime kozmetike;preparate për vet-

nxirje (kozmetikë).  

5  Farmaceutikë; farmaceutikë dhe mjete natyrale sherimi (ilaçe); ilaçe (barna); artikuj dhe 

preparate veterinare dhe mjeksore; preparate vetrinare; preparate sanitasre për qëllime 

mjeksore; ushqim dietik dhe preparate dietike për përdorim mjekësor ose veterinar; ushqim 

për bebe; formula për fëmijë (qumësht); shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, 

materiale fashimi; fasha mjekësore (veshje); dezinfektues; preparate për shkatërimin e 

dëmtuesve; fungicidë, herbicidë; shtesa dietike dhe preparate dietike; preparate për kontroll 

të dëmtuesve dhe artikuj për kontroll të dëmtuesve; preparate dhe artikuj mjeksor dhe 

veterinar; preparate diagnostifikimi; preparate kimike për qëllime sanitare; barna (ilaçe) për 

qëllime mjeksore; produkte kimike për përdorim mjeksor; preparate kimiko-farmaceutike; 

produkte farmaceutike dermatologjike; preparate farmceutike për trajtim të çregullimeve të 

lëkurës; preparate farmakologjike për kujdes të lëkurës: preparate për kujdes të lëkurës për 
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përdorim mjekësor; preparate mjekësore për kujdes të buzëve; preparate për kujdes të 

flokëve për qëllime mjekësore; produkte dhe preparate për qëllime kurimi, kujdes shëndeti 

dhe qëllime sanitare; preparate higjienike dhe artikuj higjienik; preparate për kujdes të 

thonjëve për përdorim mjekësor; preparate farmaceutike për çregullime të lëkurës, 

veçanërisht pastrues lëkure, të cilët janë preparate farmaceutike për çregullime të lëkurës në 

formë të preparateve speciale për kushte seborhonike dhe drmatozës mikrobike (posaçërisht 

në formë të ngurt dhe të lëngshme, të cilët janë losione, kremëra, shamponë, spraje, xhele, 

shkuma); pastrues fytyre antibakterial dhe kundeër akneve (leqeve) dhe preparate për 

kujdes të fytyrës për qëllime farmaceutike; kremëra mjekësor për fëmijë; facoleta të lagura 

me losione farmaceutike; preparate banje për qëllime mjeksore; ekstrakte banje me bazë 

nga ndërmarjet bimore dhe/ose bimë për qëllime farmaceutike; preparate dietike të 

përshtatura për përdorim mjekësor; ushqime për përdorim si shtesa dietike; shtesa 

ushqimore për përdorim dietik dhe qëllime mjeksore; preparate vitaminoze; pije mjeksore; 

pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; tonik për përdorim mjeksor; preparate për 

dobësim për përdorim mjekësor; çaj për dobësim për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; 

glykozë për qëllime mjeksore; vajra mjeksor; shurpe për qëllime mjeksore; ëmbëlsira 

mjeksore; preparate për mbrojtje nga dielli për qëllime farmaceutike; preparate kundër 

djegjes nga dielli për qëllime mjekosre; preparate farmaceutike për aplikim pas ekspozimit 

ndaj diellit; deodorantë, të ndryshëm nga ato për njerëz ose kafshë; lecka (arna) 

transdermale për administrim të farmaceutikëve; spraj hemostatik; veshje mjekësore dhe 

kirurgjikale; spraj për spërkatje të ilaçit; leukoplast dhe materiale për fashim në formë të 

sprajit; leukoplast dhe materiale për fashim të lagur me farmaceutik, agjent farmaceutik ose 

preparate për kujdes të shendetit; materiale, të lagur me farmaceutikë; materiale, të lagur 

me agjent farmaceutikë; materiale, të lagur me preparate për kujdes të shendetit; produkte 

mjekësore, posaërisht për administrim oral ose aplikim në trupin e njeriut, të përfshirë në 

këtë klasë; byzylyk për qëllime mjkësore; kontraceptiv kimik; agjent diagnostifikues për 

përdorim mjekësor; agjent diagnostifikues për qëllime veterinare; reagjens mjeksor për 

diagnostifikim dhe analizë të lëngjeve të trupit; preparate diagnostifikuese për qëllime 

mjeksore ose veterinare; preparate diagnostifikimi in-vitro për përdorim mjeksor; reagjens 

dhe media për përdorim mjeksor dhe për qëllime diagnostifikimi veterinar; reagjens për 

përdorim në testet diagnsotifikuese për qëllime mjeksore; shirita testi për diagnstifikim 

mjeksor; shirita testi për matjen e nivelit të glykozës në gjak; preparate kimike për 

diagnostifikim të dabetit; agjent diagnostifikues, preparate diagnostifikuese, reagjens dhe 

media për qëllime mjeksore dhe qëllime diagnostifikuese, për matjen e nivelit të glykozës 

në gjak, për matjen e nivelit të holesterolit ose për matjen e stausit të menopauzës; 

preparate për testim të shtatzanisë; preparate për testim të shtazanisë së hershme; teste 

shtatzanie për përdorim privat; teste për testim të shtatzanisë së hershme për përdorim 

privat; preparate kimike për diagnstifikim të shtazanisë; reagjens që përdoren në testet për 

diagnostifikim të shtatzanisë; preparate in-vitro për parashikim të ovulimit për përdorim 

privat; shiritë testues për parashikim të ovulimit; shirita testues për diagnostifikim të 

ovulimit; preparate për diagnostifikim të ovulimit.  

10  Aparate, paisje dhe instrumente mjekësore, kirurgjikale dhe veterinare; paisje 

mjekësore për diagnostifikim të matje, analiza, ekzaminime dhe monitorim; aparate 

diagnostifikimi për testim të shtazanisë; aprate për testim të gjakut; matës të glykozës në 

gjak; aparate për testim të glykozës në gjak; aparate për monitorim të glykozës në gjak; 

matës për matjen e glykozës në gjak; aparate mjekësore për testim nivelit të glykozës në 
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gjak; sfingomanometar (matës të shtypjes së gjakut); kondomë; kontraceptivë jo-kimik; 

termometra për qëllime mjksore; shishe për ushqim (me bebiron); mbulesa për shishet për 

ushqim të bebeve; bebirona për bebe; thimth për bebe; shishe për ushqim me thithë; unaza 

(rathë) për dhëmbë; jastëk me ajër për foshnje (për qëllime mjksore); dyshek me ajër për 

foshnje (për qëllime mjeksore); pompa gjiri elektrike dhe jo elktrike; thithë për qëllime 

mjeksore; inhalatorë; shpërnadarës të aerosolit (avullit) për qëllime mjeksore; gjilpëra për 

akupunkturë; fasha (bandazh) elastik, të përfshirë në këtë klasë; paisje për terapi fizike; 

dorëza për qëllime mjekore; bisturi (lancetë).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1073 

(220) 29/08/2017 

(731) Continental Tire the Americas LLC  

1830 Macmillan Park Drive Fort Mill, 

South Carolina 29707, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  GENERAL 

 

 
     

 

(511) 12  Rrota për automjete.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1074 

(220) 29/08/2017 

(731) Continental Tire the Americas LLC  

1830 Macmillan Park Drive Fort Mill, 

South Carolina 29707, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  GRABBER 

 

 
     

 

(511) 12  Rrota për automjete.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1075 

(220) 29/08/2017 

(731) Continental Tire the Americas LLC  

1830 Macmillan Park Drive Fort Mill, 

South Carolina 29707, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 12  Rrota për automjete.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1076 

(220) 30/08/2017 

(731) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića „Knjaz 

Miloš“ a.d. Aranđelovac Južna industrijska 

zona bb, 34300 Aranđelovac RS, RS 

(591) e Kuqe, e bardhë. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapela për kokë.    

32  Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate tjera  për prodhimin e  pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1077 

(220) 30/08/2017 

(731) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića „Knjaz 

Miloš“ a.d. Aranđelovac Južna industrijska 

zona bb, 34300 Aranđelovac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, qaj, kakao, zëvendësuesit e kafes;oriz;tapiokë (substancë nga një bimë 

tropikale) dhe miell pallme;prodhimet nga mielli i drithërave;bukë;peciva (ëmbëlsira  prej 

brumi) dhe produktet e ëmbëlsirave;akullore;sheqer, mjaltë, melasë (produkt i kallam 

sheqerit ose i panxha sheqerit );tharm;pluhur për ëmbëlsira  prej 

brumi;kripë;mustardë;uthull;salcë (si shtesa);erëza;akull.  

32  Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate tjera  për prodhimin e  pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës).  
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(210) KS/M/ 2017/1078 

(220) 31/08/2017 

(731) THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, 

LLC a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of 

Oklahoma 8501 Williams Road, Estero, 

Florida, 33928, United States of America, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  THRIFTI 

 

 
     

 

(511) 39  Shërbime për dhënie me qira të automjeteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1079 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime të restoraneve, kafeneve, kafeterive, bareve me ushqim të lehtë, bareve 

të kafesë, bareve të çajit, shtëpive të çajit, dhe restoraneve që shërbejnë ushqim për të marrë 

ushqim me veti; shërbime të bareve; shërbime të përgatitjes së ushqimit me porosi; 

përgatitje të ushqimit dhe pijeve; shërbime kontraktuale për pije; shërbime të restoraneve që 

përmbajnë program të lojalitetit të konsumatorëve dhe që ofron përfitime restorani për të 

shpërblyer konsumatorët e rregullt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1080 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  TEAVANA 

 

 
     

 

(511) 32  Produkte dhe shërbime: “Pije frutash, lëngje frutash, dhe pije me bazë frutash;pije 

perimesh, lëngjë perimesh dhe pije me bazë perimesh;pije joalkoholike, gjegjësisht pije të 

gazuara, pije të buta;pije energjike, pije izotonike;përzierje të lëngshme për bërjen e pijeve 

të buta dhe pijeve me bazë frutash;pluhur që përdoren në përgatitjen e pijeve të buta dhe 

pijeve me bazë frutash;sirupe për pije;ujë në shishe për pirje me shije dhe pa shije, ujë 
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mineral, ujë të gazuar;pije më bazë soje që nuk janë zëvëndësues të qumështit;koncentrate 

dhe pure frutash për bërjen e pijeve;pije të fortifikuata me vlera ushqyese, pije të 

fortifikuara me vitamina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1081 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe e bluar dhe kafe me kokërra të plota;pije me bazë kafeje;kakao;pije me bazë 

çokolate;çaj dhe çaj bimor;pije me bazë çaji dhe çaji bimor;përzierje pijesh me bazë 

kafeje;përzierje pijesh me bazë të espresos;përzierje pijesh me bazë të çokolatës;përzierje 

pijesh me bazë çaji;përzierje pijesh me bazë çaji bimor;ëmbëlsira të ngrira, gjegjësisht 

akullore, akull qumështi, jogurt i ngrirë, ëmbëlsira të ngrira me çaj, shije të çajit bimor 

dhe/apo të frutave;aromatizime, përpos vajrave esenciale, për pije;çokolatë pluhur;shije 

vanilje;ëmbëlsira çokolate dhe sheqerke;mallra të pjekura, gjegjësisht mafin (kek i 

mbushur), kulaçe, biskota, ëmbëlsira, pite, torte, pastë ëmbëlsire, tartë kishi dhe 

bukë;sanduiça;pica;shujta të gatshme që kryesisht përbëhen nga pasta;shujta të gatshme që 

kryesisht përbëhen nga orizi;shujta të gatshme që kryesisht përbëhen nga drithrat;lyerje me 

bazë çokolate;produkte ushqimi me bazë drithrash të përpunuara që përdoren si drithëra 

kafjalli;qull tërshëre;ushqim i lehtë me bazë drithrash;krekera;kokoshka;sheqer;mjaltë;sirup 

agave;slaca, gjegjësisht aroma që u shtohen pijeve;salcë sallatash.  

35  Administrim biznesi;asistencë në menaxhim të biznesit;shërbime të franshizës 

(eksluzivitetit) gjegjësisht ofrim të ndihmesës tregtare në themelimin dhe/apo funksionimin 

e restoranteve, kafeneve, shtëpive të kafesë, shtëpive të çajit, dhe bareve të ushqimit të 

lehtë;shërbime të shitoreve me pakicë në fushën e kafesë, çajit, ushqimit, pijeve, aparateve 

të kafesë dhe espresove, aparateve të çajit, takëmeve të tavolinave, enëve të kuzhinës, 

librave, incizimeve muzikore, kuletave, çantave të udhëtimit, çantave për shoping, çantave 

të dorës, stolive, veshmbathjeve dhe kapelave, lodrave duke përfshirë lodra 

pelushi;shpërndarje me shumicë (duke mos përfshirë transportin) të ushqimit, pijeve, 

takëmeve shtëpiake, dhe enëve të kuzhinës;shërbime të shitores më pakicë online që 

përmbanë ushqim, pije, takëme shtëpiake, dhe enë kuzhine;administrim të programeve të 

dhënies së stimulimeve përmes lëshimit dhe procesimit të zbritjeve në natyren e pikave të 

lojalitetit për blerjen e mallrave apo shërbimeve të kompanisë.  

43  Shërbime të restoraneve, kafeneve, kafeterive, bareve me ushqim të lehtë, bareve të 

kafesë, bareve të çajit, shtëpive të çajit, dhe restoraneve që shërbejnë ushqim për të marrë 

ushqim me veti;shërbime të bareve;shërbime të përgatitjes së ushqimit me porosi;përgatitje 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

114 

 

të ushqimit dhe pijeve;shërbime kontraktuale për pije;shërbime të restoraneve që përmbajnë 

program të lojalitetit të konsumatorëve dhe që ofron përfitime restorani për të shpërblyer 

konsumatorët e rregullt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1082 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Kafe blues për përdorim shtëpiak apo tregtar;makina për bërjen e pijeve të 

gazuara;pajisje elektrike të kuzhinës, gjegjësisht makina elektrike për shkumëzimin e 

qumështit;makina shitëse automatike.  

9  Kartela dhuratë të koduara në mënyrë magnetike;kartela lojaliteti të koduara në mënyrë 

magnetike;softuer të aplikacioneve kompjuterike për pajisje mobile dhe telefona mobil, 

gjegjësisht softuer për konsumatorë për qasje, monitorim dhe menaxhim të profilit të tyre të 

programit të lojalitetit dhe fondeve në llogaritë e vlerave të ndërlidhura me to, pagesën e 

blerjeve përmes funksionalitetit të pagesave mobile, qasje në mënynë e të dhënave dhe 

informatave mbi lokacionin e shitoreve;softuer kompjuterik për përdorim në shkarkimin, 

transmetimin, pranimin, replikimin, ruajtjen dhe organizimin e të dhënave audio dhe 

video;audio incizime që përmbajnë muzikë dhe performansa artistike;muzikë e 

shkarkueshme përmes një rrejti global kompjuterik dhe pajisjeve pa tela;mbështjellëse dhe 

këllëfa për telefona celularë dhe pajisje elektronike personale;rripa për telefona 

celularë;mbështetëse mausi;aparate për incizimin e kohës.  

11  Pajisje elektrike, gjegjësisht makina për espresso, aparate të kafesë, ibrik, ibrik çaji, 

aparate për çaj, avullues për pije, dhe shpërndarës uji për përdorim shtëpiak apo 

tregtar;filtera uji;njësi për filtrimin dhe pastrimin e ujit dhe pjesë rezervë për zëvëndësim 

dhe filtra të tyre.  

16  Publikime, gjegjësisht buletine informative të përgjithshme dhe revista;libërtha 

udhëzues;filtra letre për kafe;albume për fotografi, letra arti, brusha për piktorë, stilolapsa, 

lapsa, shënjues të faqeve për libra, kuti për artikuj shkrimi, kuti për stilolapsa, kuti për 

lapsa, artikuj shkrimi, afishe;peceta letre, slita letre, qese letre;mbajtesë letre, kartoni, apo 

letra e trashë për filxhana;kuti kartoni.  

21  Makina jo-elektrike kulluese për kafe;makina jo-elektrike për kafe të stilit zhytës;ibrik 

jo-elektrik;mbushës çaji jo nga metalet e çmuara;ibrik çaji jo nga metalet e çmuara;kulesa 

çaji;ngrohës jo-elektrik çaji që përbëhen nga një mbajtëse për ibrik çaji dhe mbajtës 

qirinjësh;enë të izoluara termikisht për pije;filxhana;pjatëza;kupa;enë qelqi për pije;filtra 
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për kafe për shumë përdorime jo nga letra;slita, jo nga letra dhe tjerë nga çarçafët e 

tavolinave;shërbime çaji jo nga metalet e çmuara;tabakë për qëllime shtëpiake 

përpos;enë;pjata;vazo;shtambë;këmbje;enë për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë;kapaë 

çaji;mbajtëse qiriu jo nga metalet e çmuara;shandanë jo nga metalet e çmuara;figurina nga 

porcelani, qeramika, argjila, apo qelqi;zbukurime dekorative nga porcelani;garuzhdë 

(takëm tavoline) për përdorim në kuzhinë;rrahëse jo-elektrike për qëllime shtëpiake.  

29  Qumësht;qumësht me shije;koktej me qumësht;pije ushqimi me bazë qumështi, duke 

përjashtuar koktejet me qumësht;pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe;pije më bazë 

qumështi që përmbajnë lëng pemësh;pije me bazë qumështi që përmbajnë frute;pije me 

bazë qumështi që përmbajnë çokolatë;pije me bazë qumështi që përmbajnë çaj;pije ushqimi 

me bazë soje që përdoren si zëvëndësim i qumështit;pije energjike me bazë 

qumështi;pluhur qumështi i tharë;përzierje pijesh me bazë të produkteve të 

qumështit;qumësht soje;ushqime të lehta me bazë të frutave;reçele frutash, komposto, 

xhelatinë;lyerje për bukë me bazë mishi;lyerje për bukë me bazë peshku, lyerje për bukë 

me bazë të shpezëve, lyerje për bukë me bazë frutash, lyerje për bukë me bazë lajthie, 

lyerje për bukë me bazë perimesh, lyerje për bukë me bazë të produkteve të 

qumështit;perime të ziera;perime të thara;perime të konzervuara;sallata perimesh;fruta të 

thara;fruta të konzervuara;sallata frutash;mish;peshk;shpezë;kafshë gjahu;sallamë;ekstrakte 

mishi;shujta të gatshme që kryesisht përbëhen nga mishi, soja, shpezët, ushqimi i detit, 

perimet, frutat, tofu, dhe/apo djathi;supa;jogurt;pije me bazë jogurti;ajkë e skremuar 

(shllak);djath;vezë;fara të përgatitura;lajthi të përgatitura, lajthi të aromatizuara, lajthi të 

pjekura, ushqime të lehta me bazë lajthie;vajra dhe yndyra të ngrënshme.  

32  Pije frutash, lëngje frutash, dhe pije më bazë frutash;pije perimesh, lëngje perimesh, dhe 

pije me bazë perimesh;pije jo-alkoholike, gjegjësisht pije të gazuara, pije të buta;pije 

energjike, pije izotonike;përzierje të lënghshme për bërjen e pijeve të buta dhe pijeve me 

bazë frutash;pluhur që përdoret në përgatitjen e pijeve të lehta dhe pijeve me bazë 

frutash;sirupe për pije;ujë për pijë me shije dhe pa shije të ambalazhuar në shishe, ujë 

mineral, ujë i gazuar;pije me bazë soje jo si zëvëndësues të qumështit;koncentrate dhe pure 

frutash që përdoren për bërjen e pijeve;pije të fortifikuara me vlera ushqyese, pije të 

fortifikuara me vitamina.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/1083 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South 

Seattle, Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  STARBUCKS 

 

 
     

 

(511) 3  Përgatitje për heqjen e gëlqeres dhe gurëve për pastrimin e makinave shtëpiake 

dhe/apo tregtare për prodhimin e kafesë dhe çajit;përgatitje pastruese për makina shtëpiake 

dhe/apo tregtare për prodhimin e kafesë dhe çajit;pastrues për përdorim në makinat 

shtëpiake dhe/apo tregtare për prodhimin e kafesë dhe çajit.  

16  Publikime, gjegjësisht buletine informative të përgjithshme dhe revista;libërtha 

udhëzues;filtra letre për kafe;albume për fotografi, letra arti, brusha për piktorë, stilolapsa, 

lapsa, shënjues të faqeve për libra, kuti për artikuj shkrimi, kuti për stilolapsa, kuti për 
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lapsa, artikuj shkrimi, afishe;peceta letre, slita letre, qese letre;mbajtesë letre, kartoni, apo 

letra e trashë për filxhana;kuti kartoni.  

33  Pije alkoholike, përpos birrës.  

38  Shërbime komunikimi, gjegjësisht transmetim rrjedhës dhe të shkarkueshëm të 

programeve argëtuese audio dhe video përmes kompjuterit, rrjeteve satelitore dhe të 

komunikimit;ofrime të qasjes në dhomat e bisedave online, tabela njoftuese dhe forume 

interneti për transmetimin e porosive mes përdoruesve të kompjuterit në fushën e argëtimit, 

muzikës, ushqimit, pijeve, mallrave tregtare, dhe interesit të përgjithshëm;ofrime të lidhjeve 

të telekomunikimit në një rrjet kompjuterik global;transmetim elektronik të kartolinave 

dhuratë, kartolinave uruese, dhe porosive.  

41  Argëtime;informata argëtuese;shërbime edukative;informata edukative;informata 

rekreative;prodhime të shfaqjeve;aranzhime dhe udhëheqje të koncerteve;prezentime të 

performansave të drejtëpërdrejta;aranzhime dhe udhëheqje të ligjeratave;organizime të 

shfaqjeve;prodhime të muzikës;prodhime të filmave;prodhime të programeve 

televizive;ofrime online të publikimeve elektronike, jo të shkarkueshme;publikime të 

librave.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/1084 

(220) 31/08/2017 

(300)  

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South 

Seattle, Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 

 
 

(540)  STARBUCKS COFFEE 

 

 
     

 

(511) 35  Administrim i biznesit; menaxhim i biznesit; shërbime të franshizës, gjegjësisht 

ofrime të asistencës komerciale në themelimin dhe/apo funksionimin e restoraneve, 

kafeneve, shtëpive të kafesë, shtëpive të çajit dhe bareve të ushqimit të lehtë; shërbime të 

shitoreve të shitjes më pakicë në fushën e kafesë, çajit, ushqimit, pijeve, aparateve të kafesë 

dhe espresove, aparatëeve të çajit, takëmeve të tavolinës, enëve të kuzhinës, librave, 

incizimeve muzikore, kuletave, çantave të udhëtimit, çantave të shopingut (blerjes), çantave 

të dorës, stolive, veshjeve dhe kapelave, lodrave, duke përfshirë lodrat pelushi; distribuim 

të shitjes me shumicë (duke mos përfshirë transportin e tyre) të ushqimit, pijeve, enëve të 

shtëpisë, dhe enëve të kuzhinës; shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë online që 

përmbajnë ushqim, pije, enë shtëpiake, dhe enë kuzhine; administrim të programeve 

stimuluese shpërblyese përmes dhënies dhe procesimit të zbritjeve në natyrën e pikave të 

lojalitetit për blerjen e mallrave apo shërbimeve të kompanisë.  

43  Shërbime të restoraneve, kafeneve, kafeterive, bareve me ushqim të lehtë, bareve të 

kafesë, bareve të çajit, shtëpive të çajit, dhe restoraneve që shërbejnë ushqim që merret me 

veti; shërbime të bareve; shërbime të përgatitjes së ushqimit me porosi; përgatitje të 

ushqimit dhe pijeve; shërbime kontraktuale për pije; shërbime të restoraneve që përmbajnë 

program të lojalitetit të konsumatorëve dhe që ofron përfitime restorani për të shpërblyer 

konsumatorët e rregullt. 
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(210) KS/M/ 2017/1085 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  CASI CIELO 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe e bluar dhe kafe me kokërra të plota;pije me bazë kafeje;përzierje pijesh me 

bazë kafeje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1086 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  GAZEBO BLEND 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe e bluar dhe kafe me kokërra të plota;pije me bazë kafeje;përzierje pijesh me 

bazë kafeje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1087 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South 

Seattle, Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  VERISMO 

 

 
     

 

(511) 7  Kafe blues elektrik për përdorim shtëpiak apo tregtar;makina për bërjen e pijeve të 

gazuara;pajisje elektrike të kuzhinës, gjegjësisht makina elektrike për shkumëzimin e 

qumështit;makina shitëse automatike.  

11  Pajisje elektrike, gjegjësisht makina për espresso, aparate të kafesë, ibrik, ibrik çaji, 

aparate për çaj, avullues për pije, dhe shpërndarës uji për përdorim shtëpiak apo 

tregtar;filtera uji;njësi për filtrimin dhe pastrimin e ujit dhe pjesë rezervë për zëvëndësim 

dhe filtra të tyre.  

29  Qumësht;qumësht me shije;koktej me qumësht;pije ushqimi me bazë qumështi, duke 

përjashtuar koktejet me qumësht;pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe;pije më bazë 

qumështi që përmbajnë lëng pemësh;pije me bazë qumështi që përmbajnë frute;pije me 
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bazë qumështi që përmbajnë çokolatë;pije me bazë qumështi që përmbajnë çaj;pluhur 

qumështi i tharë;përzierje pijesh me bazë të produkteve të qumështit.  

30  Përzierje pijesh me bazë kafeje;përzierje pijesh me bazë espresso;përzierje pijesh më 

bazë çokolate;përzierje pijesh me bazë çaji;përzierje pijesh me bazë çaji bimor;pije me bazë 

kafeje;pije me bazë espresso;pije me bazë çokolate;pije me bazë çaji;pije me bazë çaji 

bimor;aromatizime për pije, përpos vajrave esenciale, për pije.  

32  Pije frutash, lëngje frutash;pije me bazë frutash dhe lëngjesh;përzierje të lëngshme dhe 

pluhur të pijeve;sirupe aromatizuese për pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1088 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Kafe blues elektrik për përdorim shtëpiak apo tregtar;makina për bërjen e pijeve të 

gazuara;pajisje elektrike të kuzhinës, gjegjësisht makina elektrike për shkumëzimin e 

qumështit;makina shitëse automatike.  

11  Pajisje elektrike, gjegjësisht makina për espresso, aparate të kafesë, ibrik, ibrik çaji, 

aparate për çaj, avullues për pije, dhe shpërndarës uji për përdorim shtëpiak apo 

tregtar;filtera uji;njësi për filtrimin dhe pastrimin e ujit dhe pjesë rezervë për zëvëndësim 

dhe filtra të tyre.  

29  Qumësht;qumësht me shije;koktej me qumësht;pije ushqimi me bazë qumështi, duke 

përjashtuar koktejet me qumësht;pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe;pije më bazë 

qumështi që përmbajnë lëng pemësh;pije me bazë qumështi që përmbajnë frute;pije me 

bazë qumështi që përmbajnë çokolatë;pije me bazë qumështi që përmbajnë çaj;pluhur 

qumështi i tharë;përzierje pijesh me bazë të produkteve të qumështit.  

30  Përzierje pijesh me bazë kafeje;përzierje pijesh me bazë espresso;përzierje pijesh më 

bazë çokolate;përzierje pijesh me bazë çaji;përzierje pijesh me bazë çaji bimor;pije me bazë 

kafeje;pije me bazë espresso;pije me bazë çokolate;pije me bazë çaji;pije me bazë çaji 

bimor;aromatizime për pije, përpos vajrave esenciale, për pije.  

32  Pije frutash, lëngje frutash;pije me bazë frutash dhe lëngjesh;përzierje të lëngshme dhe 

pluhur të pijeve;sirupe aromatizuese për pije.  
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(210) KS/M/ 2017/1089 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  DOUBLESHOT 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht; qumësht me shije; koktej me qumësht; pije ushqimi me bazë qumështi, 

duke përjashtuar koktejet me qumësht; pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe; pije më 

bazë qumështi që përmbajnë lëng pemësh; pije me bazë qumështi që përmbajnë frute; pije 

me bazë qumështi që përmbajnë çokolatë; pije me bazë qumështi që përmbajnë çaj; pije 

ushqimi me bazë soje që përdoren si zëvëndësim i qumështit; pije energjike me bazë 

qumështi; qumësht soje; pije me bazë jogurti.  

30  Pije me bazë kafeje;pije me bazë espreso;pije më bazë çokolate;pije me bazë çaji;pije 

me bazë çaji bimor;ëmbëlsira të ngrira me çaj, çaj bimor dhe/apo shije frutash;aromatizime,  

përpos vajrave esenciale, për pije.  

32  Pije jo-alkoholike, gjegjësisht pije të gazuara, pije të buta;pije energjike, pije 

izotonike;pije të fortifikuara me vlera ushqyese, pije të fortifikuara me vitamina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1090 

(220) 31/08/2017 

(731) Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  BEARISTA 

 

 
     

 

(511) 28  Lodra, duke përfshirë arinjë pelushi dhe lodra të mbushura;zbukurime për 

krishtlindje.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/1091 

(220) 04/09/2017 

(731) Ursapharm Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, DE 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  VitA-POS 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate mjeksore, farmaceutike veterinare, preparate sanitare për qellime 

mjeksore;lëndë (substanca) dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari, 

ushqim për foshnjat;shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët;leukoplast, materiale për 

paketim;material  për mbushjen e dhëmbit, dyll dentar;preparate dezinfektuese;përbërës për 

shkatërrimin e parazitëve, fungjicideve dhe herbicideve;preparate oftalmologjike;krem për 

sy.  
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(210) KS/M/ 2017/1092 

(220) 04/09/2017 

(731) Ursapharm Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, DE 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  WET-COMOD 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate mjeksore, farmaceutike veterinare, preparate sanitare për qellime 

mjeksore;lëndë (substanca) dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari, 

ushqim për foshnjat;shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët;leukoplast, materiale për 

paketim;material  për mbushjen e dhëmbit, dyll dentar;preparate dezinfektuese;përbërës për 

shkatërrimin e parazitëve, fungjicideve dhe herbicideve;preparate oftalmologjike;krem për 

sy.  

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sytë artificial dhe dhëmbët artificial; artikuj ortopedikë; materiale për qepjen e 

plagëve; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; 

aparatura per masazhim; aparatura, pajisje dhe artikuj për kujdesin e foshnjave; aparatura, 

pajisje dhe artikuj për aktivitete seksuale; enët e pajisur me pajisje për matjen e dozës për 

shpërndarje, veçanërisht për përgatitjet farmaceutike (të përfshira në këtë klasë).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1093 

(220) 04/09/2017 

(300) 071998  02/03/2017  JM 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  CLIPS 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik për përdorim në editimin e videove; softuer kompjuterik per 

krijimin, editimin, përpunimin, organizimin, importimin, eksportimin, dhe enkodimin e 

videove filmave dhe përmbajtjes multimediale; softuer kompjuterik për krijimin editimin, 

përpunimin, organizimin, importimin, eksportimin, dhe ekodimit te audiove, muzikës dhe 

përmbajtjes zë; softuer kompjuterik për krijimin, përpunimin, eksportim dhe edokim për 

përpunimin të mediave dixhitale.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/1094 

(220) 05/09/2017 

(300) 016490781  20/03/2017  AT 

(731) SCHRACK SECONET AG 

Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien, AT 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

(540)  Integral EvoxX 
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Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(511) 9  Aparate dhe paisje sigurimi, sigurie, mbrojtjeje dhe sinjalizimi, posaçërisht paisje 

alarmi  dhe paralajmërimi, aparate për kontrollimin e qasjes dhe hyrjes, aparate sinjalizime, 

dhe paisje mbrojtëse dhe sigurimi;teknologjie informative dhe aparate audiovizuale, 

posaçërisht paisje komunikuese, aparate dhe pasije për procesimin e të dhënave dhe 

aksesorë (elektrikë dhe emkanikë), sisteme elektronike kontrolluese, aparate audio, vizuale 

dhe fotografike dhe kabllo sinjlizuese për IT (teknologji informative), audiovizuale dhe 

telekomunikacion;instrumente, indikatorë dhe kontrollues për matje, detektim dhe 

monitorim;përmbajtje të inçizuara, posaqërisht softverë;interfejsa (aparate interfejsi apo 

programe) për instalime sigurimi, siguruese, mbrojtëse dhe sinjalizuese;pjesë dhe paisje, 

për të gjitha produktet e përmendura me sipër, të cilat përfshihen në këtë klasë;të gjitha 

produktet e përmendura më sipër janë për perdorim me instalimet e teknologjisë së 

sigurimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1095 

(220) 05/09/2017 

(731) Bekim Maraj Tangentenweg 40 

CH-4058 Basel, CH 

(591) E bardhë, e zezë (Pantone 426 C), e 

kaltër (Pantone 7546 C), e kaftë (Pantone p 

239 C), e kaftë e Çeltë ( Pantone p 151 U)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar,  pije freskuese joalkoolike duke 

përfshirë pijet energjike; pije frutash  dhe lëngje frutash;s hurupe dhe preparate tjera për 

bërjen e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë te birrave, ujë minerale dhe te gazuar,  pije freskuese 

joalkoolike duke përfshirë pijet energjike;  pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe 

preparate të tjera për të bërë pije, ujë të pijshëm, uji me aditivët (pije jo-alkoolike).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1096 

(220) 05/09/2017 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  

(540)   ROLESIUM 
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(511) 14  Orë dhe ortari, domethënë orët, orë dore, element për orë dhe artikuj për ortari, 

artukuj dhe pajisje shtesë për orë dhe artikuj arëtarie, që nuk janë përfshirë në klasët tjera, 

orë dhe instrument tjerë kronometrik, kronometra (orë dhe artikuj ortëtarie), kronografët-

matësit e saktë të kohës (orët dhe artikuj orëtarie), rripa ore, numrat e orës (orë dhe artikuj 

ortëtarie), kutitë dhe çantat e prezantimit, për orë, artikuj ortëtarie dhe artikuj argjendarie, 

mekanizmi për levizjen e orës dhe pjesët e saj, stoli të çmuara, gurë të çmuar dhe gurë 

gjysmë të çmuar;metalet e çmuar dhe pjeset e tyre përbërese dhe produketet qe nuk janë të 

përfshira në klaset tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1097 

(220) 05/09/2017 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, CH 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  ROLESOR 

 

 
     

 

(511) 14  Orë dhe ortari, domethënë orët, orë dore, element për orë dhe artikuj për ortari, 

artukuj dhe pajisje shtesë për orë dhe artikuj arëtarie, që nuk janë përfshirë në klasët tjera, 

orë dhe instrument tjerë kronometrik, kronometra (orë dhe artikuj ortëtarie), kronografët-

matësit e saktë të kohës (orët dhe artikuj orëtarie), rripa ore, numrat e orës (orë dhe artikuj 

ortëtarie), kutitë dhe çantat e prezantimit, për orë, artikuj ortëtarie dhe artikuj argjendarie, 

mekanizmi për levizjen e orës dhe pjesët e saj, stoli të çmuara, gurë të çmuar dhe gurë 

gjysmë të çmuar;metalet e çmuar dhe pjeset e tyre përbërese dhe produketet qe nuk janë të 

përfshira në klaset tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1098 

(220) 05/09/2017 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32  48 000 Koprivnica 

,CR 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Produkte të përpunuara të peshkut për konsum njerëzorë; peshk, fruta të detit dhe 

molusqe (kërmij deti); produkte ushqimore nga peshku; peshk në vaj ulliri; produkte  për 

lyerje të bukës nga peshku i tymosur; ushqime nga peshku; pasta peshku; kanaçe me peshk; 

file peshku; biskota peshku; çorbë nga peshku me perime, oriz, brumëra dhe karkaleca; 

shkopinj nga peshku; produkte për lyerje buke nga peshku; mish peshku; toptha nga 

peshku; pjekurinë nga peshku; peshk i tymosur; peshk i thartuar; peshk i kriposur; peshk i 
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ngrirë; peshk i tharë; peshk i konservuar; peshk i zier; peshk i përpunuar; peshk.  

35  Shërbimet e shitjes me pakicë përmes rrjetit global kompjuterik lidhur me produktet 

ushqimore; shërbimet e shitjes me pakicë përmes katalogut lidhur me produktet ushqimore; 

prezantimi i mallit përmes medieve komunikative, për qëllime të shitjes me pakicë; 

shërbimet e shitjes me pakicë  lidhur me frutat e detit; shërbimet e shitjes me pakicë lidhur 

me ushqimin.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1099 

(220) 05/09/2017 

(731) Hocoma AG Industriestrasse 4b,  

8604 Volketswil, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  HocoNet 

 

 
     

 

(511) 9  Programe kompjuterike, softuerë, duke përfshirë këtu softuerët e aplikacioneve që 

mund të shkarkohen në paisje telefonike, në veqanti lidhur me fizioterapi, rehabilitim 

ortopedik, terapi për lëvizje funksionale dhe trajtimi I dhimbjeve të shpines dhe kyçeve, 

bartës elektronik, magnetik dhe bartes të dhënave optike;për shkarkimin e të 

dhënave;publikime elektronike;lojëra kompjuterike;në veqanti lojëra kompjuterike që mund 

të përdoren dhe në kombinim me paisjet mjekësore dhe terapeutike si dhe paisjet trajnuese 

si dhe paisjet për rehabilitim  

35  Shërbime për menaxhim biznesi, përpilimi, sistematizimi dhe menaxhimi i të dhënave 

duke përdorur kompjuterët dhe databazat e kompjuterëve; në veqanti të dhënat mjekësore 

dhe shëndetësore si dhe informatat lidhur me fizioterapi, rehabilitim ortopedik, terapi për 

lëvizje funksionale dhe trajtimi I dhimbjeve të shpinës dhe kyçeve  

38  Shërbime telekomunikimi, ofrimi I qasjes tek platformat e internetit si dhe tek softuerët 

e aplikacioneve për paisjet telefonike, në veqanti për shkëmbimin e të dhënave si dhe 

informatave lidhur me mjekësinë, fizioterapinë dhe rehabilitimin ortopedik, terapi për 

lëvizje funksionale si dhe trajtimi I dhimbjeve të shpinës dhe kyçeve si dhe shërbime për 

kujdesin shëndetësor dhe sigurimin ndaj aksidenteve  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime në fushën e mjekësisë, 

fizioterapisë, rehabilitimin ortopedik, terapi për lëvizje funksionale si dhe trajtimi I 

dhimbjeve të shpinës dhe kyçeve, dizajnimi dhe zhvillimi I harduerëve dhe softuerëve 

kompjuterik; duke ofruar një platformë interneti si dhe softuerët e aplikacioneve që mund të 

shkarkohen për paisjet telefonike, në veqanti për shkëmbimin e të dhënave si dhe 

informacioneve lidhur me mjekësinë, fizioterapinë dhe rehabilitimin ortopedik, terapi për 

lëvizje funksionale si dhe trajtimi I dhimbjeve të shpinës dhe kyçeve si dhe shërbime për 

kujdesin shëndetësor dhe sigurimin ndaj aksidenteve; të gjitha këto shërbime të ofruara 

poashtu online si dhe nëpërmes rrjetit global kompjuterik si dhe nëpërmes softuerëve të 

aplikacioneve që mund të shkarkohen për paisje telefonike  

44  Shërbime mjekësore dhe veterinare, shërbime klinike për përkujdesje shëndetësore, 

shërbime spitalore për kafshë shtëpiake, shërbime klinike për rehabilitim, shërbime për 

përkujdesje ndaj higjenës dhe bukurisë  për qenie njerzore dhe kafshë; shërbime informimi 

dhe këshillimi lidhur me mjekësinë, shëndetësinë dhe përkujdesin shëndetësor, të gjitha 

shërbimet e lartëpërmendura ofrohen poashtu online dhe nëpërmes rrjetit global 
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kompjuterik si dhe nëpërmes softuerëve të aplikacioneve që mund të shkarkohen për paisje 

telefonike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1100 

(220) 06/09/2017 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje                

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                         

1000 Skopje, R. Makedonija, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  BlokMax Rapid 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1101 

(220) 06/09/2017 

(300) DE 302017013834.2  02/06/2017  DE 

(731) FlixMobility GmbH Birketweg 33 

80639 Munich, DE 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  FlixBus 

 

 
     

 

(511) 9  Software për kompjuterin, (regjistruar); Aparate dhe instrumente elektronike të 

lundrimit, ndjekjes dhe pozicionimit; Botime elektronike [të shkarkueshme]; Terminale të 

pagesave elektrike; Karta të koduara; Karta të  koduara për përdorim në transaksionet e 

shitjes; Karta të koduara magnetike; Instrumente lundrimi; Aplikacione softwerike 

kompjuterike [të shkarkueshme]; Pajisje për përpunimin e të dhënave; Pajisje të përpunimit 

të të dhënave dhe aksesorë [elektrike dhe mekanike  

12  Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Përpunimi i të 

dhënave administrative; Azhurnimi kompjuterik dhe mirëmbajtja e informacionit të biznesit 

në bazat e të dhënave kompjuterike; Analiza kosto-çmim; Ekzaminime biznesi; Sigurimi i 

një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;Porosia e shërbimeve 

për palët e treat; Shërbimet e skemës së besnikërisë [zhvillimi i programeve të bonuseve për 

qëllime marketingu]; Kuotimin e ofertave; Botim i teksteve publicitare; Sondazhe 

opinionesh; Organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime 

komerciale, promocionale dhe reklamuese; Prezantimi i shërbimeve në mediat e 

komunikimit për qëllime komerciale; Prezantime të mallrave në median komunikuese, për 

qëllime shitjeje; Shërbime të krahasimit të çmimeve; Këshilla biznesi që kanë të bëjnë me 

franshizen; Përpilimi i të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike [kapja e të dhënave]; 

Hulumtimi i konsumatorit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Hulumtimi i 
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konsumatorit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Dhënie me qira e 

hapësirës së reklamimit; Dhënie me qira e kohës së reklamimit në median transmetuese; 

Negocimi dhe lidhja e transaksioneve tregtare për palët e treta; Sigurimi dhe dhënia me qira 

e hapësirës reklamuese dhe materialit reklamues; Prokurimi i kontratave [për të tjerët]; 

Përpilimi i udhëzuesve për publikim në internet; Shërbime promocionale me qëllim të 

ofrimit të një udhëzuesi të reklamimit në internet që mund të kërkohet duke përfshirë 

mallrat dhe shërbimet e shitësve të tjerë on-line në internet; Reklamim, marketing dhe 

shërbime promovuese; Përpilimi dhe sigurimi i çmimeve të tregtisë dhe biznesit dhe 

informacionit statistikor; Përgatitja dhe sistematizimi i informacionit në bazat e të dhënave; 

Përpilimi i udhëzuesve për publikim në internet; Këshilla dhe informacione për shërbimet e 

konsumatorëve dhe menaxhimin e produkteve dhe çmimet në faqet e internetit në lidhje me 

blerjet e bëra në internet; Sigurimi i reagimeve vlerësuese dhe vlerësimeve të mallrave dhe 

shërbimeve të shitësve dhe performancës së shitësve; Sigurimi i manuali të shërbimeve të 

informacionit të biznesit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Marketing, studime të 

marketingut dhe analizë të tregut; Shërbimet reklamuese dhe promovuese dhe shërbimet e 

informacionit që lidhen me to; Sigurimi i informatave të kontaktit afarist dhe tregtar 

nëpërmjet internetit; biznesit dhe organizimit të sistemeve të infrastrukturës së transportit.  

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

Shërbimet e financave; Shërbimet e sigurimeve dhe kredive; Shërbimet e sigurimit të 

udhëtimit; Sigurimi i informacionit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global në lidhje me 

shërbimet e sipërpërmendura; Karta krediti; Karta sherbimi për kredit dhe debit; leshimi i 

wouqerave, emetimi i simboleve dalluese me vlerë dhe çeqeve të udhëtarëve; Sigurimi i 

informacionit financiar nëpërmjet një web site; Aktivitet komisioneri; Shërbimet 

elektronike të pagesave; Transferta e fondeve elektronike dhe shërbime të pagesave; 

Shërbimet e financimit automatik; Financimi, ndërmjetësimi dhe garantimi i huave për të 

tjerët; Shërbimet e sigurimit të garancisë; Brokerimi i sigurimeve; Sigurimi i informacionit 

dhe konsulencës në fushën e sigurimeve dhe financave  

38  Telekomunikacione; Sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; Sigurimi i qasjes në të 

dhëna dhe informacione në internet; Qasja në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet; 

Sigurimi i forumeve [dhoma bisede] për rrjetet sociale; Sigurimi i shërbimeve të dhomave 

të bisedës për rrjetëzimin social; Transferimi i të dhënave për sigurimin e reagimeve 

vlerësuese dhe vlerësimeve të mallrave dhe shërbimeve të shitësve dhe performancës së 

shitësve; Shërbimet elektronike të postës dhe mesazheve; Transmetimi elektronik i 

porosive; Sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në internet që përmbajnë 

informacion, krahasime dhe oferta, në veçanti në lidhje me udhëtimet dhe shërbimin e 

udhëtimit; Sigurimi i qasjes në faqet e internetit që përmbajnë turizëm, udhëtime dhe 

informacione gjeografike, hartat, imazhet e hartave dhe rrugët e udhëtimit; Sigurimi i qasjes 

në faqet e internetit për dhënien e vlerësimeve në fushën e udhëtimit.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi; Informacion 

mbi transportin; transportim i mallrave; aranzhim transporti; Transporti i pasagjerëve dhe 

mallrave; Shoqërimi i udhëtarëve; Shërbime shoferi; Shërbim komisioneri për transport; 

Aranzhimi i transportit të udhëtarëve; Shërbimet e transportit; Udhëtimi dhe transporti i 

pasagjerëve; Informacione udhëtimi; Sigurimi i informacionit për shërbimet e transportit 

dhe informacionit turistik duke përfshirë kalendaret, çmimet, oraret, shkëmbimet; Sigurimi 

i informacionit në lidhje me udhëtimin dhe transportin, duke përfshirë shërbimet e ofruara 

në internet nga një bazë kompjuterike, Interneti ose sisteme të tjera të rrjeteve kompjuterike 
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globale dhe / ose me tekst SMS oseme email mesazhe; Shërbimet për rezervimin e 

udhëtimeve; Lëshimi i biletave të udhëtimit; Shërbimet për rregullimin e transportit të 

grupeve të njerëzve, individëve, familjeve dhe të bagazheve dhe mallrave përkatëse; 

organizimi I vizitave; Organizimi i turnejeve të ndonjë gjëje; Rezervimi i vendeve 

(udhëtimi); shërbimet e konsulencës, këshillimit dhe informimit në lidhje me shërbimet e 

transportit të udhëtarëve, infrastrukturës së transportit dhe sistemeve të integruara të 

transportit; shërbimet e rezervimit të biletave; Shërbimet e agjencive të prenotimit të 

udhëtimeve kompjuterike; Organizimi dhe azhurimi i aktiviteteve të udhëtimit; Rimorkimi i 

automjeteve; Shërbimet e navigimit të sistemit të pozicionimit global; Ndjekja e 

automjeteve nëpërmjet shërbimeve elektronike të lundrimit ose të pozicionimit 

(informacionit të transportit); Rezervim udhëtimi; Rezervim transporti; Rezervim në lidhje 

me qira e automjeteve; Drejtimi i automjeteve nga kompjuteri në rrjetet e të dhënave; 

Ndjekja e vendndodhjes së automjeteve të pasagjerëve ose mallrave nëpërmjet kompjuterit 

ose GPS; Shërbime taksi; Rregullimi i transportit të udhëtarëve; Marrja me qira e mjeteve 

të transportit; Marrja e automjeteve; Sigurimi dhe marrja e automjeteve; Rregullimi i 

transportit të udhëtarëve; Rregullimi i transportit; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

shërbimet e vozitjes së automjeteve; Sigurimi i informacionit mbi trafikun dhe bllokimin e 

trafikut.  

42  Sigurimi i pajisjeve të kërkimit në internet; Software si një shërbim (SaaS); Shërbimet 

shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; Analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; Projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike dhe 

programeve kompjuterike; shërbimet e përpunimit të të dhënave  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, strehim të përkohshëm; Shërbimet e 

agjencisë së udhëtimit, gjegjësisht, rezervimet dhe akomodimet për strehim të përkohshëm; 

Shërbimet e agjencisë së udhëtimit, përkatësisht rezervimet dhe akomodimet për restorantet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1102 

(220) 07/09/2017 

(731) Visar Kastrati 

Kompania EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. 

Aziz Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për heqjen 

e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht xhele 

kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj flokësh; 

shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha llojeve 

që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i lëngshëm; 

preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra parfumerije), 
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kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe kremëra me 

prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për qëllime 

kozmetike; dentifrice; larësgoje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës lustre të 

thonjëve   

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;  

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

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide.Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç 

tualetin;Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;Shtesë dietike, që 

synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;Zëvendësimet e 

miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore  

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1103 

(220) 07/09/2017 

(731) Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për heqjen 

e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht xhele 

kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj flokësh; 

shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha llojeve 

që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i lëngshëm; 

preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra parfumerije), 

kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe kremëra me 

prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për qëllime 

kozmetike; dentifrice; larësgoje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës lustre të 

thonjëve   

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;  

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

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide.Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç 
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tualetin;Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;Shtesë dietike, që 

synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;Zëvendësimet e 

miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore.   

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1104 

(220) 07/09/2017 

(731) Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për heqjen 

e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht xhele 

kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj flokësh; 

shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha llojeve 

që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i lëngshëm; 

preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra parfumerije), 

kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe kremëra me 

prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për qëllime 

kozmetike; dentifrice; larësgoje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës lustre të 

thonjëve   

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;  

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

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide.Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç 

tualetin;Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;Shtesë dietike, që 

synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;Zëvendësimet e 

miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore  

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 
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përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1105 

(220) 07/09/2017 

(731) Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për heqjen 

e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht xhele 

kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj flokësh; 

shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha llojeve 

që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i lëngshëm; 

preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra parfumerije), 

kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe kremëra me 

prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për qëllime 

kozmetike; dentifrice; larësgoje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës lustre të 

thonjëve   

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;  

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

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide.Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç 

tualetin;Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;Shtesë dietike, që 

synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;Zëvendësimet e 

miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore  

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe  
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(210) KS/M/ 2017/1106 

(220) 07/09/2017 

(731) Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS (526)  

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për heqjen 

e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht xhele 

kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj flokësh; 

shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha llojeve 

që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i lëngshëm; 

preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra parfumerije), 

kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe kremëra me 

prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për qëllime 

kozmetike; dentifrice; larësgoje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës lustre të 

thonjëve   

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;  

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

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide.Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç 

tualetin;Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;Shtesë dietike, që 

synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;Zëvendësimet e 

miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore.   

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe.  
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(210) KS/M/ 2017/1107 

(220) 07/09/2017 

(731) Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS (526)  

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për heqjen 

e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht xhele 

kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj flokësh; 

shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha llojeve 

që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i lëngshëm; 

preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra parfumerije), 

kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe kremëra me 

prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për qëllime 

kozmetike; dentifrice; larësgoje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës lustre të 

thonjëve   

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;  

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

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide.Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç 

tualetin;Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;Shtesë dietike, që 

synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;Zëvendësimet e 

miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore 

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe  
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(210) KS/M/ 2017/1108 

(220) 07/09/2017 

(731) Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS,  

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për heqjen 

e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht xhele 

kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj flokësh; 

shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha llojeve 

që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i lëngshëm; 

preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra parfumerije), 

kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe kremëra me 

prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për qëllime 

kozmetike; dentifrice; larësgoje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës lustre të 

thonjëve   

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;  

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

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide.Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç 

tualetin;Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;Shtesë dietike, që 

synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;Zëvendësimet e 

miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore  

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe  
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(210) KS/M/ 2017/1109 

(220) 08/09/2017 

(731) MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. 

Meizu Technology Building, Technology & 

Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, P.R. 

China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatura për përpunim të dhënash; Aplikime programesh, të shkarkueshëm, për 

telefona inteligjent; Pajisje periferike për kompjutera; Kompjutera tablet; Syze inteligjente; 

Orë inteligjente; Pajisje për njohje të fytyrës; Peshore; Telefona inteligjentë; Takëme që 

nuk mbahen në duar për telefona; Infrastrukturë rrjetesh komunikimesh; Pajisje 

monitoruese dhe regjistruese, që vishen, të aktivitetit gjimnastikor; Kapakë për telefona 

inteligjentë; cipa mbrojtëse të përshtatura për telefona inteligjentë; Rrugëzuesa rrjeti; 

Televizorë; Kufje; Kamera; Regjistruesa video për makinë; Dekodera për televizorë; pajisje 

prej syzesh të realitetit virtual ku shfaqen imazhe me pastërti të lartë; Kabinetë për 

altoparlantë; Aparate fotografikë [fotografi]; Shkopinj për selfie [mbajtëse që mbahen në 

dorë]; Aparatura për analiza të ajrit; Byzylykë të lidhur [instrumenta matës]; Materiale për 

rrjetin elektrik [tela, kabllo]; kabllo për USB; Përshtatësa elektrikë; Spina, priza dhe 

kontakte të tjerë [lidhje elektrike]; Përshtatësa fuqie; Syze 3D; Instalime elektrike për 

parandalimin e vjedhjes; Banka fuqie (karrikuesa për bateri); Bateri, elektrike; Karrikuesa 

për bateri elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1110 

(220) 08/09/2017 

(731) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  ALLERGOVIT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1111 

(220) 11/09/2017 

(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  RAMA BALANS 

 

 
     

 

(511) 29  margarinë, yndyrë dhe vaj për ushqim.  
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(210) KS/M/ 2017/1112 

(220) 11/09/2017 

(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  NUTRI ANTI-AGE 

 

 
     

 

(511) 3  pasta për dhemb, mjete jo medicinale për pastrimin e gojës, mjete për lustrim te 

dhëmbit, pluhur për pastrimin e dhëmbit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1113 

(220) 11/09/2017 

(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  REXONA INVISIBLE ICE 

 

 
     

 

(511) 3  sapun; parfumeri, vaj eterik, preparate kozmetike; ujë kolonje, ujë tualeti, 

spërkatës(sprej) te parfumosur për trup; vajra, krem dhe losione për lëkurë; shkumë për 

rroje; gjel për dush; losione për përdorim para dhe pas rrojës;  pluhur (talk pudër); preparate 

për pastrim dhe dush; losione për flokë; mjete për kujdesin e dhëmbit; preparate jo-

medicinale për shpëlarjen e gojës; dezodoranse; spërkatës kundër djersës për përdorim 

personal; preparate tualeti jo-medicinale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1114 

(220) 11/09/2017 

(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  AXE JET 

 

 
     

 

(511) 3  sapun; parfumeri, vaj esencial, preparate kozmetike; ujë kolonje, ujë tualeti, 

spërkatës(sprej) te parfumosur për trup; vajra, krem dhe losione për lëkurë; shkumë për 

rroje; gjel për rroje; losione për përdorim para dhe pas rrojës; llak për flokë (talk); preparate 

për pastrim dhe dush; losione për flokë; mjete për kujdesin e dhëmbit; preparate jo-

medicinale për shpëlarjen e gojës; dezodoranse; spërkatës kundër djersës për përdorim 

personal; preparate tualeti jo-medicinale  
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(210) KS/M/ 2017/1115 

(220) 11/09/2017 

(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  SKIP 

 

 
     

 

(511) 3  mjete për zbardhim, substance tjera për larje-pastrim, mjete për pastrim, lustrim, 

eliminimin e yndyrës dhe bluarje, sapun  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1116 

(220) 11/09/2017 

(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  AXE INSTINCT 

 

 
     

 

(511) 3  sapun; parfumeri, vaj eterik, preparate kozmetike; ujë kolonje, ujë tualeti, 

spërkatës(sprej) te parfumosur për trup; vajra, krem dhe losione për lëkurë; shkumë për 

rroje; gjel për rroje; losione për përdorim para dhe pas rrojës;  pluhur (talk pudër); preparate 

për pastrim dhe dush; losione për flokë; mjete për kujdesin e dhëmbit; preparate jo-

medicinale për shpëlarjen e gojës; dezodoranse; spërkatës kundër djersës për përdorim 

personal; preparate tualeti jo-medicinale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1117 

(220) 12/09/2017 

(731) American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited Route de France 17 

Boncourt 2926, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 
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të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; makina 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1118 

(220) 13/09/2017 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde  ESKISEHIR TURKEY 

,TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendët dhe shpesët e egra, pjesë të mishit, supë; mullusk të 

konservuara (kerminje deti) dhe gaforre, mish i konservuar, peshk, fruta dhe perime; 

perime të thara, të ziera dhe të ngrira, supë e gatshme, ushqim i gatshme, bizele, fasule, 

leblebi, thjerrëza, kokrra soje, ullinjë, turshi, qumësht dhe produkte nga qumështi; qumësht, 

djath, jogurt, “ajran” (pije me bazë jogurtin),  mazë (kajmak), ajkë, qumësht pluhur, kefir 

(pije nga qumështi), qumësht me fruta (ku mbizotëron qumështi), vajra dhe yndyrna 

ushqimore, gjalpë, margarinë, reçel, marmelatë, gjalpë lajthie dhe kikiriku, vezë, vezë 

pluhur, xhelatinë, xhelatinë bombone, fruta të thara, arra të thara, ushqim dietik dhe shtesa 

ushqimore për qellime jo – mjekesore kryesisht të përbërë nga proteina dhe yndyrë të 

kombinuara me vitamina, karbonik hidrate (një përbërje kristalore, në të cilën molekulat e 

ujit janë të lidhur kimikisht me një element tjetër, kripërat minerale dhe elementet e lidhura 

me to; lëng limoni (si aditiv për sallata).  

30  Kafe, kakao, kafe artificiale, zëvendësues të kafesë, pije me bazë kakaon, pije me bazë 

kafenë, tapioka, sago, makarona, produkte bukëpjekësi, produkte brumërash, biskota, 

uafera, grimsina, ëmbëlesira të bërë nga mielli, ëmbëlsira me krem, tartë (petë ëmbelerise e 

hapur e mbushur me fruta), ëmbëlsira, brumë, bukë, pica, sanduiçe, brum ëmbëlsire e bëre 

nga qumështi, mjalte, propolis për konsum njerëzor, melasë (shurup ngjyrë kafe të errët të 

marrë nga sheqeri i papërpunuar gjatë procesit të rafinimit), aditivë dhe aroma për ushqim, 

keçap (salcë domatesh me erëza), majonezë, mustardë (senf), salcë, salcë për sallatë, salcë 

domatesh, uthull, përgatitjet aromatike për ushqim, maja (tharm), pluhur për pjekurina, 

vanilje, erëza, miell, bollgur dhe niseshte për ushqim, buding, qaj nga fletet e bimeve, çaj i 

ftohte, çaj limoni, karamele, ëmbëlesira turke, jogurt i ngrirë, (ëmbëlesia të ngrira), 

çokollata, produkte të çokollatës, produkte të mbeshtjella me çokollata ose karamele, 

çokollata dhe ëmbëlesira të ngrira si stoli për pemen e Krishtlindjes, pije me bazë 

çokollatën, çamçakëz (gome përtypese), akullore, akull, kripera, oriz, bulgur (gruri i zier 

dhe shtypur), grimcina dhe patatina nga mielli dhe drithëra, patatina nga misri, qull 

tërshëre, drithërat për mëngjes, sheqer.   
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(210) KS/M/ 2017/1120 

(220) 13/09/2017 

(731) Pinehill Arabia Food Ltd  

Jeddah -West Bugdadiyah District- Hamza 

Shehata St. P.O Box 11625 Postal Cod 

21463 Saudi Arabia, SA 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të  

konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  pregatitura; xhelatinë, reçel; vezë, qumsht dhe 

produkte të  qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra  

30  Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioka, sago; miell dhe prodhime drithërash, 

bukë, biskota, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, sheqer, mjaltë; melasë, tharmë, pluhur gatimi; 

krypë, mustardë, uthull, salca (shtojca); erëza; akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1122 

(220) 14/09/2017 

(300) 57241/2017  13/06/2017  CH 

(731) Shell Brands International AG  

Baarermatte 6340 Baar, CH 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  SHELL SELECT 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbimet të shitjes me pakicë, domethënë lehtësimi i operimit të dyqaneve të 

shitjes me pakicë.  

43  Restorantet; kafetë: kafeteritë; baret-banaket me ushqim (meze) e pije; shërbime të 

ushqimit të shpejtë; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijen, restorantet, 

kafetë, kafeteritë, baret-banaket me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e ushqimit të 

shpejtë. 
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(210) KS/M/ 2017/1123 

(220) 18/09/2017 

(300) DE 3020170178069  18/07/2017  DE 

(731) Andreas Stihl AG & Co. KG 

Badstrasse 115, 71336 Waiblingen, DE, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)  STIHL 

 

 
     

 

(511) 7  Sharrë me zinxhir me pjesë, pjesë rezervë dhe aksesorë, në veçanti zinxhirë për 

sharrë, shufra udhëzuese, ingranazhet e zinxhirëve, shtrënguese, karburatorë, pompë vaji; 

sisteme të ndezjes, zhurmëmbytës (mbulesë për zvogëlimin e zhurmës), cilindra, filtra ajri, 

pistona dhe boshte; makine prerëse me shufër qe operojnë me energji; sharra për  krasitjen 

e kaçubave qe operojnë me energji;  prerëses furçe dhe makinë prerëse qe operojnë me 

energji; makinë prerëse për  barishte ne lendinë që operojnë me energji; makinë prerëse për 

gardhe qe operojnë me energji; gërshëre prerëse të tokës që operojnë me energji; makine 

për spërkatje qe operon me energji për përdorim në bujqësi dhe pylltari; makine spërkatëse 

që operon me energji për përdorim në bujqësi dhe pylltari, turjelë mekanike; grirëse 

vakumi; kultivatorët; makineritë dhe pajisjet me energji për përdorim në bujqësi dhe  

pylltari; makineria për korrje, pajisje për korrje (makinat); mprehës për zinxhirë të 

sharrave; aparatura mekanike për mprehjen e zinxhirëve të sharrës; vegla mekanike të 

mirëmbajtjes për zinxhirët e sharrës dhe shufrat udhëzues; makina prerëse; karroca për 

makinat e prerjes; pastrues me presion të lartë; pajisjet e pastrimit; makinë fshirëse; pompat 

e ujit; gjeneratorë; makina shpuese; pajisjet e kopshtarisë [makinat]; makina për prerjen e 

betonit dhe gurëve [makineritë]; aparate pastrimi thithje me pjesë, pjesë rezervë dhe 

aksesorë; makineritë dhe aparaturat portative bujqësisë, kopshtarisë, pylltarisë dhe të 

ndërtimit qe operojnë me energji elektrike apo benzinë; grirëset dhe copëtuesit;  prashitësit 

me motor; plugjet; lëvrues lëndine; kositëset e përparme; kositësit me rrota të lëndinës; 

kompostues; shkrifërikator  i lëndinës; kositëse robotike me pajisje dhe pjesë rezervë; të 

gjitha mallrat e lartpërmendura me pjesë, pjesë këmbimi dhe aksesore; sistemet e energjisë 

diellore [gjeneratorë].   

8  Vegla dhe pajisje dore për përdorim në industritë e bujqësisë, pylltarisë dhe ndërtimit, si 

dhe për pastrimin, rekreacionin dhe kopshtarinë; vegla dore për shënjimin; vegla dore për 

shërbimin e zinxhirëve të sharrave dhe shufrave udhëzuese; sharrë dore; sharrëza për prerje; 

harqe te sharrave; sharra teleskopike; sharra me kanate; gërshërë për krasitje; gërshërë për 

prerje; gërshërë gardhi; sekator; krasitës të degëve te drunjëve; sopatat dhe sakicat; pykat; 

pranga të lehta; gërryes guri dhe mprehës guri; leva për prerje; çikrikët e dorës; shtalkë 

(shufër me grep); grep me pulpë (kapëse); grepa për tërhiqje; doreza me pulpë dore; 

çekanë; mjete për mprehjen e zinxhirëve të sharrave; limat; gozhda për zinxhirët e sharrës; 

shkelësit (ndarësit) e gozhdëve.  

9  Vegla dore për matje; aparatet matëse, në veçanti kaliperët; aparate, pajisje dhe 

instrumente për kryerjen, shpërndarjen, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose 

kontrollin e elektricitetit, si dhe pajisjet për ruajtjen e ngarkimit dhe shkarkimit të energjisë 

elektrike, si dhe pjesë dhe përbërësit e aparaturave të lartpërmendura, pajisjeve dhe 

instrumenteve; testues të baterive; qelizat diellore dhe instalimet që përbëhen prej tyre; 

programet kompjuterike dhe aplikacionet softuerike, duke përfshirë aplikacionet softuerike 

për pajisje mobile siç janë telefonat dhe tabletët e programueshëm në veçanti për 
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grumbullimin, transferimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave ; programet kompjuterike 

dhe aplikacionet softuerike, duke përfshirë aplikacionet softuerike për pajisje mobile siç 

janë telefonat dhe tabletët e programueshëm për qasjen  ne portalet online për 

konsumatorët; softuer për qasje, shfletim dhe kërkimin në bazave të të dhënave në internet; 

softueri i aplikacioneve të uebit (aplikacionet ueb); softuerë aplikacioni (aplikacione) për 

terminalet mobile dhe të palëvizshëm; bazat e të dhënave elektronike; të dhënat e ruajtura 

në mënyrë elektronike; kompjuter; sistemet kompjuterike; rrjetet e përbërë nga 

kompjuterët, pajisje IiGj (Interneti i Gjërave), shpërndarës komunikimi ose aparate 

telekomunikimi; softuerë për rrjetet kompjuterike; harduer për kompjuter; pjesë periferike 

te kompjuterit; pajisje për grumbullimin, transferimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave 

si dhe pjesët e pajisjeve të tilla; aparate për regjistrimin, redaktimin, përpunimin, dërgimin, 

marrjen dhe shfaqjen e sinjaleve, të dhënave, imazheve dhe tingujve; bartësit e të dhënave 

elektronike dhe elektromagnetike; bartësit e programuar të të dhënave të lexueshme të 

makinave të të gjitha llojeve; medium magnetik i të dhënave, përkatësisht kaseta 

magnetike, disqe magnetike, pllaka magnetike dhe kartela magnetike; kamera për video; 

ekranet shfaqjes; altoparlantë; instrumentet e pozicionimit dhe navigimit; aparatet e 

komunikimit, në veçanti shpërndarësit komunikimit; aparate të telekomunikimit, në veçanti 

për lidhjen me bazat e të dhënave dhe internetin; transmetuesit dhe marrësit; kontrollet e 

radios; sensorët; detektorët; përsëritësit; transformatorët; module harduerike të kompjuterit 

për përdorim në Internetin të Gjërave; softuer kompjuterik për përdorim me Internetin të 

Gjërave; mini-sensorë me mikrokontrollorë; lojëra kompjuterike, për përdorim me një 

ekran ose monitor të jashtëm; softuer për lojë kompjuterike; harduerë për lojë 

kompjuterike, për përdorim me një ekran ose monitor të jashtëm; softuer I lojës në 

kompjuter i shkarkuar nga interneti ose i regjistruar në disqe, kaseta, kaseta, CD-ROM-ët, 

DVD-të; softuer interaktiv; jastëk të miut; aparat matës të veshur në trup; veshje mbrojtëse; 

veshje mbrojtëse me sensorë; çizme mbrojtëse; këpucë mbrojtëse; doreza mbrojtëse; 

mbrojtës të kokës /kapele koke; mbrojtës  të syve/syzet; mbrojtësit e veshëve; mbrojtja e 

fytyrës / maskat e fytyrës / mburoja e fytyrës. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1124 

(220) 18/09/2017 

(731) “Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(740)  Ilir Zejna  Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe 

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

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna 
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30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë çaji, çaj i 

ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

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

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta    

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1126 

(220) 18/09/2017 

(731) Arikan Saat Sanayi ve Dis Ticaret 

Limited Sirketi Eminonu Tahtakale Mah. 

Tahtakale Cad. No:32 Fatih İstanbul, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Ferrucci 

 

 
     

 

(511) 14  Orë, (duke përfshirë orë muri, orë tavoline, orë dore); pajisje për orë dhe pjesë 

rezervë; kronometër – kohëmatës, zinxhirë ore, rripa ore; artikuj argjendarie (duke përfshirë 

imitimet); ari;  xhevahir, gurët e çmuar dhe stolitë e bëra nga këto, mansheta, gjilpëra 

dekorative për kollare, kapse dekorative për kollare; statujat prej metali të çmuar.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1128 

(220) 19/09/2017 

(731) ‘’A.S ALBERTI’’ shpk 

Çakllavicë/Prishtinë, KS 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automjete për transport toksor dhe/ose ujor; pjesë dhe aksesuarë për automjete 

për transport toksor dhe/ose ujor për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; instrumente të 

kombinuara displeji, kabina shoferi për automjete toksore, instrumente paneli, konsolë 

qëndrore; goma (rrota), goma të brendshme për rrota, timon, disqe rrotash, sipërfaqe gome, 

për rikuperim të gomës, bucala rrote, shirita bucelle, riparim i jashtëm i gomës, trajtim dhe 

takëm i jashtëm për riparim to gomave të brendshme që nuk janë të përfshirënë klasat tjera; 

valvula për rrota autmojetesh; shasi dhe pjesë të tyre të përfshira në këtë klase; shasi të 

kontrollueshme dhe jo të kontrolluara dhe amortizatorë; frena mekanik, elektronik, 

hidraulik, elektromekanik, elektrohidraulik për vetura; pjesë dhe aksesuarë për 

frenamekanik, elektronik, hidraulik, elektromekanik, elektrohidraulik për vetura; cilindra 
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frenash, nofulla frenash, kaliper frenash, disqe frenash, astar frenash, zorë frenash; 

kontrollues dhe regullatorë mekanik dhe hidraulik të cilët nuk janë të përfshirë në klasat 

tjera; sisteme drejtimi elektromekanik dhe hidraulik të regulluar dhe të paregulluar dhe 

kompoentët e tyre; fuqi drejtimi hidraulike, shtylla (shufra) drejtimi, ingrenazh drejtimi; 

aktivizues elektrik, elektronik dhe mekanik, bosht makine dhe motorë elektrik (pos për 

automjete ajrore); paisje sigurie për motorët e automjeteve për aq sa janë të përfishirë në 

këtë klasë; airbag (jastëk sigurie), tensioner (shtrëngues) rripash dhe pjesët dhe aksesuarët e 

tyre për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; lidhës boshti dhe mekanizma transmisioni, 

përfshirë boshtet transmetuese për automjete toksore; amortizatorë dhe spirale aktive dhe 

pasive të regulluara dhe të pa regulluara për automjete, timonë dhe pjesët e tyre posaqërisht 

amortizatorët spiral me shtypje ajri dhe amortizatorët spiral me shtypje gazi; njësi furnizimi 

ajri për sistemet e amortizatorëve spiral; absorbues goditjesh dhe suspensues të përdredhur 

për automjete; absorbues spiral goditjesh për automjete; zbutës vibracionesh dhe zbutës 

përdredhës të vibracioneve (në përjashtim si komponenetë të automjeteve toksore) për 

automjete; motorë automjetesh, aparate timoni; kabina automjeti dhe ulëse shoferi; 

hidromontime si komponent të automjetit për aq sa janë përfshirë në këtë klasë; boshte dhe 

module boshtesh, çizme boshtesh, diafragma, rripa makinash, rripa transmisioni që nuk 

janë të përfshirë në klasat tjera; zorrë hidraulike për ftohje, ngrohje, frena, karburant, 

çarkullim ajri, vaji të cilat janë pjesë dhe aksesuarë për automjete për aq sa janë të prëfshirë 

në këtë klasë; veshje e brendshme e automjeteve; mbulesa airbegu (jastuk ajri); panele për 

tabelën e vozitsit; tapiceri për automjete; ulëse për automjete motorike; shkrepse për 

automobilë; tra të kryqzuar kabinash; stacione pune për vozitës, kabina vozitësi; hundashka 

ventilacioni, elementë deflektimi (shmangie) dhe linja ajri; sisteme pastrimi për dritare dhe 

drita të përparme për automjete motorike si dhe kontejnerët e bashklidhur, pipza, zorrë, 

lidhje zorrësh, pompa, ngrohës dhe valvule; sisteme pastrimi për xhamin dhe dritat e 

përparme; sisteme pozicionimi dhe ngritjeje të xhamave për automjete; lëvizës 

elektrik/elektronik për çati të buta konvertible, çati rëshqitëse dhe paisje kundër diellit; 

mure paluese (harmonike) nga plastika ose goma për trena dhe autobusë të zgjatur; linja 

karburanti; sisteme rezervuari për karburant për automjete motorike.  

36  Sigurimet,Çështjet Financiare,Çështjet monetare,Çështjet e Patundeshmërive  

39  Transporti ,Ambalazhimi,dh edeponimi I Mallrave,Menaxhim Udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1129 

(220) 19/09/2017 

(731) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS 

DOO BEOGRAD Studentski trg 4,   

Beograd (Stari Grad), RS 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  ZMP 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamimi; udhëheqja e punëve; administrimi afarist; punët e zyrës; huazimi i 

hapësirës reklamuese; ofrimi i këshillave komerciale dhe informatave konsumatorëve 

[qendra për ofrimin e këshillimeve  të konsumatorëve]; shërbimet e shitjes përmes 

ankandit; testimet afariste; hulumtimet afariste; shërbimet e agjencionit për ofrimin e 

informacioneve afariste; prezantimi i produkteve përmes mjeteve të komunikimit, për 
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qëllim të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; parashikimet ekonomike; 

organizimi i ekspozitave për nevojat komerciale apo reklamuese; shërbimet e agjencionit 

për import eksport; hulumtimet e marketingut; studime marketingu; shërbimet e 

marketingut  me qëllim reklamimi  ose promovimeve të shitjes; huazimi (dhenja me qera) e 

makinave dhe pajisjeve të zyrës; testimi i opinionit të publikut; organizimi i panaireve për 

qëllime komerciale ose reklamuese; shërbimet e blerjes për persona e tretë [blerja e 

produkteve dhe shërbimeve për subjekte tjera afariste]; testimi psikologjik për zgjedhjen e 

të punësuarve; shërbimet e marëdhenjeve me publikun; dhënja me qera e materialeve 

reklamuese; dhënja me qera e kohës për reklamim  në mjetet e komunikimit; dhënja me 

qera e makinave për fotokopjim; rregullimi i ekspozitave të dyqaneve; kërkimi i 

sponsorëve; përshkrimi i korrespondencës [shërbimet e zyrës]; administrimi kompjuterik 

me të dhëna; mbledhja e informacioneve  në bazën kompjuterike të të dhënave; azhurnimi 

dhe mbajtja e të dhënave  në bazat kompjuterike të të dhënave; konsultime profesionale 

afariste; kërkimi i të dhënave në datotekat kompjuterike për persona tjerë; shërbimet e 

nënkontraktimit, transferimi [ndihma në afarizëm]; negocime për kontrata afariste për 

persona tjerë; faturimi; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve afariste për persona të 

tretë;  shërbimet e ndërmjetësimit në tregti; azhurnimi dhe mirëmbajtja e informacioneve në 

regjistra.   

41  Shërbime të arsimimit; përgatitja e stërvitjeve për aftësim; argëtim; aktivitete kulturore 

dhe sportive; publikimi i librave; shërbimet e fotografimit digjital; informimi lidhur më 

arsimimin; botime elektronike; informacione nga lëmi i argëtimit dhe dëfrimit; 

informacione lidhur me rekreacionin; interpretimi i gjuhës me shenja; shërbimet e 

përpunimit grafik, të cilat nuk janë për qëllime reklamuese; mikrofilmimet; shërbimet e 

modeleve për artistët; shërbimet e mundësimit të shfrytëzimit të publikimeve elektronike, të 

cilat nuk mund të shkarkohen; botimi i librave; publikimi i librave dhe revistave, publikimi 

elektronik i teksteve, jo për qëllime reklamuese; dhënia me qera e video rekorderëve; 

dhënia me qera e audio pajisjeve; dhënia me qera e video kamerave; përkthime; xhirime me  

videorekorder; organizimi dhe udhëheqja e konferencave; organizimi dhe udhëheqja e 

kongreseve; organizimi dhe udhëheqja e seminareve.   

45  Shërbime juridike; shërbimet e zgjidhjes së kontesteve në mënyrë paqësore; shërbimet e 

arbitrazhit; menaxhimi i të drejtave të autorit; konsultime për pronësi intelektuale; 

hulumtime në çështje ligjore; shërbime të përgatitjes së dokumenteve ligjore; menaxhimi 

ligjorë i lejeve; licencimi i pronësisë intelektuale; licencimi i softuerit kompjuterik 

[shërbime ligjore];  

Shërbime te çështjeve gjyqësore; ndërmjetësimi; shërbime  te drejt për drejta (on-lajn) te 

rrjeteve shoqërore; mbledhja e te dhënave biografike  për individ; shërbimet e shkrimit te 

letrave  për persona të tretë; regjistrimi i emrave të domenit [shërbime ligjore]; shërbimet e 

hulumtimit në çështje ligjore; shërbime këshillëdhënëse  nga lëmi i licencimit të pronësisë 

intelektuale; shërbime këshillëdhënëse nga lëmi i të drejtave të autorit; shërbime 

këshillëdhënëse nga lëmi i të drejtave të konsumatorëve [këshilla ligjore]; shërbime 

këshillëdhënëse  nga lëmi i mbrojtës së pronësisë intelektuale; shërbime këshillëdhënëse  

nga lëmi  i patentave; shërbime këshillëdhënëse  nga lëmi i çështjeve rregullative; 

administrimi me marka tregtare; shërbimet e medieve; përcjellja e të drejtave të pronësisë 

intelektuale për qëllime të këshillimeve ligjore; shërbime të cilat i ofrojnë përfaqësuesit e 

patentave; shërbime profesionale këshillëdhënëse  nga lëmi i të drejtave të pronësisë 

intelektuale; shërbime ligjore të regjistrimit; shërbime të cilat i ofrojnë përfaqësuesit për të 
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drejtat e pronësisë intelektuale; shërbimet e monitorimit dhe mbikëqyrjes së markave 

tregtare; shërbime ligjore të negocimit lidhur me kontrata për persona tjerë. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1130 

(220) 19/09/2017 

(731) SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI 

ALIMENTARI S.l.P.A. S.P.A. 

VIA DELLA LIBERAZIONE 1 - 20098 

SAN GIULIANO  MILANESE (MI) 

ITALY, IT 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtesa dietike dhe preparate dietike.  

29  Mish, peshk, shpendët dhe shpesët e egra, ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; qumësht; 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore  

30  Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioka dhe sago, mielli dhe preparatet e bëra 

nga drithërat, bukë, ëmbëlesira dhe produkte bukëpjekësi, krem ëmbëlsire; sheqer, mjaltë, 

melasë (shurup ngjyrë kafe të errët të marrë nga sheqeri i papërpunuar gjatë procesit të 

rafinimit), maja (tharm); pluhur për pjekurina; krip; mustardë (senf); uthull; salcë (piper); 

erëza; akull, natyral dhe artificial; erëza; aromatizues (përveç vajrave esenciale); 

aromatizues për kafe; pije me bazë kakaon; pije me bazë kafenë; pije me bazë çokollate; 

pije me bazë qajin; biskota; kulaç (simite); puding; karamele [sheqerka]; uafera; çokollata; 

grimcina; petulla; makaruns (një lloj ëmbëlesire e bërë me të bardhët e vezës, sheqer, dhe 

zakonisht me bajame ose kokos); ëmbëlesira; ëmbëlesues natyral; pite; krem sheqeri [për 

ëmbëlesira]; shkum – krem ëmbëlsire [për ëmbëlesira]; brum ëmbëlsirash; makarona; piper; 

pica; speca (erëza); ushqim i leht me bazë drithërat; akullore me lëng frutash [akullore]; 

salce domatesh; ushqim i leht me bazë në drithërat; ushqim i leht me bazë orizin; tartë (petë 

ëmbelerise e hapur e mbushur me fruta).  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; byro të 

akomodimit [hotelet, shtëpitë e banimit kolektiv - konvikte]; kafene: kafeteri; dhenje me 

qira për strehimit të përkohshëm; menza; shtëpitë e banimit kolektiv - konvikte; restorante; 

restorante të vetë-shërbimit; hotele; shërbime të bufeve, furnizim me ushqim dhe pije; 

motele; banak me ushqim - meze e pije.   
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(210) KS/M/ 2017/1131 

(220) 20/09/2017 

(731) UNION DES ASSOCIATIONS 

EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), 

an association of Swiss Law, domiciled 

Route de Genève 46, 1260 Nyon, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshjet; këpucët dhe mbathjet; mbulesa për kokë; këmisha ; pëlhurë e thurur 

(veshje); puloverët pa mangë; fanella; jelekë; nënkëmisha (fanella); nënkëmisha (fanella) 

pa mangë, pallto; funde; veshje të brendshme; kostum për banje ; rroba për banje; 

pantallona të shkurtra;pantallona; pulovër; kapela për femra; kësula; kapela; kollan  për 

mbartje; marama; shallet; kapelë me strehë; fanella sportive; bluza; xhaketë ; xhaketë 

sportive; xhaketë stadiumi (veshjet e gjera sportive); setra; veshjet e papërshkueshme nga 

uji; xhaketat; uniformat; kravatat; marama për fyt; manshetë; shirita  dekorues ; dorëzat; 

përparëse të gjata; përparëse, të cilat nuk janë nga letra; pizhame; veshjet për lojëra për 

bebe (të porsalindur) dhe fëmijë; çorapet nga mëndafshi për gra dhe çorapet, lidhëse për 

çorape, rripat; kollanë  për mbartje te pantallonave.    

38  Shërbimet e telekomunikacionit; komunikimi me telefona celularë; komunikimi teleks; 

komunikimet elektronike me anë të terminaleve kompjuterike të lidhura me rrjetet e 

telekomunikacionit, bazën e të dhënave dhe me internet apo përmes pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tela; komunikimi telegrafik; komunikimi telefonik; komunikimi 

me anë të transmisionit të faksit; shërbimet e  thirrjeve radioelektrike; shërbimet telefonike 

ose shërbimet me video konferencë; emisioni i programeve televizive; emisioni i 

programeve televizive kabllore; emisioni  i radio programeve; emisioni dhe transmetimi i 

radios dhe programit televiziv të sportit  dhe ngjarjeve sportive ; lajme dhe shërbimet e 

agjencisë informative të lajmeve; shërbimet e transmetimit të mesazheve; dhënia me qira e 

telefonave, faks makinat dhe aparatet e telekomunikacionit; transmetimi online i faqeve 

komerciale në internetit apo përmes pajisjeve elektronike të komunikimit pa tela; shërbimet 

e transmetimit të programeve për programet e radio-televizionit nëpërmjet internetit ose 

nëpërmjet ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa tela; transmetimi elektronik i 

mesazheve; shpërndarja e njëkohshme e incizimeve filmike dhe zanore dhe video incizime; 

ofrimi i qasjes në serverët telematik dhe e ofrimi i qasjes në kohë reale në bisedat e 

forumeve; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; rrjeti i 

telekomunikacionit nëpërmjet  fibrave optike; ofrimi i qasjes në një rrjet global të  

kompjuterëve ose sherbimet e teknologjive të komunikimit interaktiv për qasje komerciale 

në blerje dhe porositje private; telekomunikacioni i informacionit (duke përfshirë  ueb 

faqe), kompjuter  dhe të dhëna të tjera; transmetimin e informacionit (duke përfshirë edhe 

faqet telematike) me anë të telekomunikacionit, të programeve kompjuterike dhe të dhëna 

të tjera; shërbimet e postës elektronike; ofrim i qasjes  në internet apo në ndonjë rrjet të 
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komunikimit elektronik pa tela (shërbimeve të telekomunikimit); ofrim i lidhjeve të 

telekomunikacionit për rrjetet globale kompjuterike (internet) ose me bazat e të dhënave; 

ofrimi i qasjes në ueb faqet e internetit që ofrojnë muzikë digjitale në internet nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik global apo përmes pajisjeve të komunikimit elektronik pa tela; dhënia me 

qira e kohës së qasjes në MP3 në ueb faqet e internetit nëpërmjet rrjetit global të 

kompjuterëve apo nëpërmjet pajisjeve komunikuese elektronike pa tela;dhënia me qira e 

kohës për qasje në bazën e të dhënave të serverëve qendror (shërbimet e 

telekomunikacionit); dhënia me qira e kohës për qasje në bazën e të dhënave të 

kompjuterëve (shërbimet e telekomunikacionit); transmetimi i muzikës digjitale me anë 

telekomunikacionit;  transmetimi online të publikimeve elektronike; transmetimin  e 

muzikës digjitale në internet ose nëpërmjet ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa tela; 

transmetimi i  muzikës digjitale nëpërmjet MP3 në faqet e internetit; shpërndarja e 

njëkohshme dhe / ose transmetimi i incizimeve filmike dhe zanore dhe video incizime; 

shpërndarja e njëkohshme dhe/ ose transmetimi i produkteve elektronike interaktive 

edukative dhe argëtuese, kompakt disqe interaktive, CD-ROM,  programet kompjuterike 

dhe lojërat kompjuterike; ofrim i qasjes kohore në tabela (informacione dhe lajmërime në 

tabela) dhe të forumeve diskutuese (dhomë e bisedimeve) në kohë reale nëpërmjet rrjetit 

kompjuterik global (shërbime të komunikimit);  shërbimet e telekomunikacionit me anë të 

komunikimit interaktiv e dedikuara për blerësit me pakicë;  telekomunikacion i 

multimediave; shërbimet e transmetimit të videotekstit dhe teletekstit; transmetimit të 

informacionit nëpërmjet komunikimit satelitor, mikro-valë ose nëpërmjet mjeteve 

elektronike digjitale ose analoge; transmetimi digjital i  informacionit nëpërmjet kabllove, 

telave ose fibrave; transmetim i informacionit nëpërmjet telefonave celular, telefonave, 

transmetimi i faksit dhe teleksit; shërbimet e telekomunikacionit për marrjen dhe 

shkëmbimin e informacionit, mesazhe, imazhe dhe të dhëna; ofrim i qasjes në diskutimin e 

grupeve në internet; ofrimi i qasjes për motorët e kërkimit për të marrë të dhëna dhe 

informacione në rrjetet globale.  

41  Shërbimet e formimit; stërvitje; argëtim (dëfrim); drejtimi i lotarisë dhe lojërave; 

shërbimet e basteve që lidhen me sportin dhe lojërat; shërbimet hoteliere (sport, argëtim); 

shërbimet hoteliere, do të thotë shërbimet e pranimit të palëve (shërbimet e argëtimit), duke 

përfshirë sigurimin e biletave për ngjarjet sportive ose argëtuese; shërbimet e argëtimit të 

cilat lidhen me ngjarjet sportive; aktivitetet sportive dhe kulturore; organizimi i ngjarjeve 

sportive dhe i aktiviteteve kulturore; organizimi i ndeshjeve sportive; organizimi dhe 

promocioni i ngjarjeve që kanë të bëjnë me futbollin; administrimi i përmbajtjes sportive; 

qiramarrja për sistemet video dhe audio-vizuele; qiramarrja e edukimeve interaktive dhe 

produktet rekreative, kompakt disqet të edukimeve interaktive dhe produktet rekreative në 

fushën e sportit  , CD-ROM dhe lojërat kompjuterike; prodhimi i kompakt disqeve 

interaktive dhe i CD-ROM (studio shërbime); transmetimi televiziv dhe në radio i ngjarjeve 

sportive; shërbimet e produkcionit për programe në radio dhe televizion dhe videokaseta; 

shërbimet e rezervimit te biletave dhe ofrimit të informatave; harmonizimi i kohës gjatë 

ngjarjeve sportive; organizimi i konkursit të bukurisë ; argëtimi interaktiv; shërbimet e 

basteve online dhe loja nëpërmjet internetit ose cilit do rrjeti tjetër për komunikim 

elektronik pa tel; ofrimi i shërbimeve në lidhje me lojërat shpërblyese; informimi në fushën 

e argëtimit (duke përfshirë sportin), e cila sigurohet në mënyrë elektronike nga baza 

elektronike ose nëpërmjet internetit ose sipas cilit do rrjeti tjetër për komunikim elektronik 

pa tel; shërbimet e lojërave elektronike të cilat transmetohen nëpërmjet internetit ose 
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nëpërmjet telefonit mobil; dhënia e librave; dhënia online e librave elektronike dhe 

gazetave; shërbimet e incizimit video dhe audio; produkcioni i filmave të animuar 

vizatimor për kinema; produksioni i filmave të animuar vizatimor për televizion; dhënia me 

qira e aparateve për incizimin e zërit dhe fotografisë për argëtim; informimi në fushën e 

formimit të siguruar online nëpërmjet bazave kompjuterike të dhënave ose nëpërmjet 

internetit ose sipas cilit do rrjeti tjetër të komunikimit elektronik pa tel; shërbimet e 

përkthimit; shërbimet fotografike; dhënia me qira e stadiumeve të futbollit; programimi 

dhe/ose marrja me qira e shënimeve filmike dhe të zërit dhe video incizimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1132 

(220) 20/09/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation, 300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet zbardhuese, preparate për larje, preparate për pastrim, preparate për 

lustrim, preparate për fërkim, preparate gërryese, preparate për pastrimin e furrës, preparate 

për pastrim me tharje, preparate për pastrimin e dyshemeve, preparate për pastrimin e 

tepihëve, preparate për pastrimin e pllakave, pastrues toaleti, pastrues të tapicerive, 

preparate pastrimi që përdoren për mirëmbajtjen e shtëpisë”.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1133 

(220) 20/09/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation, 300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Preparatet zbardhuese, preparate për larje, preparate për pastrim, preparate për 

lustrim, preparate për fërkim, preparate gërryese, preparate për pastrimin e furrës, preparate 

për pastrim me tharje, preparate për pastrimin e dyshemeve, preparate për pastrimin e 

tepihëve, preparate për pastrimin e pllakave, pastrues toaleti, pastrues të tapicerive, 

preparate pastrimi që përdoren për mirëmbajtjen e shtëpisë”.   

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1134 

(220) 20/09/2017 

(731) Bulldog Skincare Holdings Limited 

26 Red Lion Square, London WC1R 4AG, 

UK,  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  BULL DOG 

 

 
     

 

(511) 3  Tualeteri; deodorant trupi, anti djersitës, xhel dushi; larës trupi, pastrues fytyre, 

pastrues fytyre (ferkues); larës fytyrfe, larës duarsh, sapun; preparate për kujdes të fytyrës; 

spraj për zbutje (lagështim) të trupit; ngjitës puçrash; lagëshjtues; losion trupi, lagështues 

trupi, lagështues fytyre; xhel për rroje, vaj për rroje, krem për rroje, shkumë për rroje, 

spërkatës për rroje, sapun për rroje, gurrë për rroje; pas rroje (after shaving); xhel pas 

rrojes, zbutës (balm ) për pas rrojes; krem dhe losione për heqjen e qimeve, preparate 

depilimi, dyll depilimi; preparate për kujdes të flokëve; shampon, kondicioner (zbutës), 

xhel flokësh, dyll flokësh, spërkatës flokësh, spraj flokësh; parfumeri; eau de toilette (ujë 

tualeti); vajra esenciale; kozmetikë; dentifrice; zbutës buzësh; dyll mustaqesh; takëm 

kozmetike; preparate për rezitje  
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(210) KS/M/ 2017/1135 

(220) 20/09/2017 

(731) Bulldog Skincare Holdings Limited 

26 Red Lion Square, London WC1R 4AG, 

UK,  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Tualeteri; deodorant trupi, anti djersitës, xhel dushi; larës trupi, pastrues fytyre, 

pastrues fytyre (ferkues); larës fytyrfe, larës duarsh, sapun; preparate për kujdes të fytyrës; 

spraj për zbutje (lagështim) të trupit; ngjitës puçrash; lagëshjtues; losion trupi, lagështues 

trupi, lagështues fytyre; xhel për rroje, vaj për rroje, krem për rroje, shkumë për rroje, 

spërkatës për rroje, sapun për rroje, gurrë për rroje; pas rroje (after shaving); xhel pas 

rrojes, zbutës (balm ) për pas rrojes; krem dhe losione për heqjen e qimeve, preparate 

depilimi, dyll depilimi; preparate për kujdes të flokëve; shampon, kondicioner (zbutës), 

xhel flokësh, dyll flokësh, spërkatës flokësh, spraj flokësh; parfumeri; eau de toilette (ujë 

tualeti); vajra esenciale; kozmetikë; dentifrice; zbutës buzësh; dyll mustaqesh; takëm 

kozmetike; preparate për rezitje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1136 

(220) 20/09/2017 

(731) STEFANO RICCI S.P.A. 

Via Faentina, 171 I-50010 FIESOLE (FI), 

IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Arka çelësash (mallra lëkure); kallame (bastunë); shkopinj çadrash; valixhe 

udhëtimi; çanta; çanta udhëtimi (të bëra nga lëkura); frerë; arka kartelash (kuletë xhepi); 

çantë dokumentesh (mallra lëkurash); mbështjellës të lëkurës (gëzofë); çanta dokumentesh; 

gëzofë (lëkurë kafshe); kuleta xhepi; çanta solemne; arka udhëtimi; arka attache (çanta 

dokumentesh); trasta shpine; bartës të kostumeve për veshje, këmisha dhe fustane; çanta 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

149 

 

fleksibël për veshje; mall shale, kapistra; qafore kuajsh (tevlik); batanije kuajsh, shalla 

kalurimi, patkua.  

25  Veshje; kostume; veshje banje; kostume për banjë; brekë banje; veshje plazhi; beretë; 

lino (ndëresa) trupi; veshje të brendshme; bluza; lastik çorapesh; veshmbathje; veshmbathje 

sporti; çorape (hula-hope); çorape; rrobe shtëpie; këmisha; kapela; xhybe; rripa (veshje); 

kravata; kravata flutur (papilon), hapsira xhepi; shami (artikuj për veshje); brez për veshje; 

brez për kostume; kapotë; lloje xhaketash; kapotë të mëdhenj; dorëza (veshje); kapot shiu; 

veshje lëkure; fanella; triko polo-qafore; triko; pullovër; pelerina; pantollona; papuçe; 

peliçe; gëzofe (veshje); të brendshme trikotazhi, pizhame; sandale; këpucë; shalle; çizme të 

shkurtëra; çizme; këmisha me mëngë të shkurtëra; veshje golfi; veshje tenisi; pallto 

kalërimi; veshje për polo dhe kalërim; veshje kalërimi (të ndryshme nga kapelat); xhaketa 

për kalërim; jodhpurs (pantallona kalërimi); xhaketa motoçiklistësh; fanela çiklistësht; 

fanela golfi; veshje golfi; pantallona golfi; kapela golfi; veshje për sport; kostume për kohë 

të lirë; veshje skiatorësh: kapela skiatorësh; xhaketa skijatorësh; dorëza skijatorësh; veshje 

skiatorësh; çizme skijatorësh; kostume skijatorësh; kostume skijatorësh për gara; kostume 

lundërtarësh; veshje lundërtarësh për kohë me lagështi; kostume për surfim kundër 

lagështisë; panallona (brekë) të shkurtëra; veshje për sërf; këpucë dhe çizme për foshnje; 

veshje për fëmijë; mbulesa koke për fëmijë; grykashkë si veshje për fëmijë; pantallona për 

foshnje; këpucë bebesh; kominoshe si një pjesë; pajë për fëmijë të posalidnur (veshje).  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyresh; shërbime që kanë 

të bëjnë me të bërit bashkë të gjërave të ndryshme me qëllim që konsumatorët të mund ti 

shikojnë dhe ti blejnë ato; shërbime të shitjes me pakicë, poashtu për të tjerët, të parfumeve, 

kozmetikës, syzeve, stolive, instrumenteve kronologjike dhe kronometrike, mallrave të 

lëkurës, çadrava, mallrave për amvisërie, qelqurinave, porcelanit dhe argjilës, artikujve për 

veshje, veshmbathjeve, artikujve sportiv, lodrave; organizim i ekspozitave dhe ngjarjeve 

për qëllime komerciale ose reklamuese; aranzhim dhe furnizim i panaireve dhe shfaqjeve 

për biznes dhe qëllime reklamuese; organizim i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe 

shfaqjeve për qëllime komerciale, promovimi dhe qëllime reklamuese; reklamim, përfshi 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve për të tjerët nëpërmjet sponzorizimit dhe 

marëveshjes për liçencë; on line shërbime të shitoreve të shijtes me pakicë lidhur me 

veshjet; on line shërbime të shitoreve të shijtes me pakicë ku shfaqen produkte kozmetike 

dhe të bukurisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1137 

(220) 20/09/2017 

(731) MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE 

KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET ANONİM Barbaros Hayrettin 

Paşa Mahallesi, 1992 Sokak, No:16 Kat:12, 

Daire:249  Esenyurt– İstanbul / TURKEY, 

TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Detergjentë për përdorim në amvisëri dhe preparate lavanderie, preparate 

zbardhues për përdorim në amvisëri, nisheste lavanderie, zbutës pëlhurash për përdorim në 

lavanderi, heqës të gëlqeres për përdorim në lavanderi, sapun i granuluar, preparate lustrimi 

për përdorim në amvisëri; vajra esenciale për përdorim personal, parfume dhe kolonjë, 

kozmetikë dhe preparate kozmetike, posaqërisht posaqërisht losione për rroje, shkumë për 

rroje, xhel për rroje, losione stimuluese jo mjeksore për lëkurë, krem për pas rroje, krem 

kozmetik për kujdes të lëkurës, depilatorë, xhel dushi dhe banje, vaj trëndafili për qëllime 

kozmetike, llak thonjsh për qëllime kozmetike, heqës i llakut nga thonjt, buzkuq, lapsa 

sysh, preparet kozmetike për qerpikë, posaqërsiht, maskara, ngjyra flokësh, spraj flokësh 

dhe xhele flokësh, takëm për kujdes të flokëve që përmbajnë preparate jo mjeksore për 

kujdes të flokëve, posaqërsiht, shampon, kondicioner (zbutës); xhel petroliumi për qëllime 

kozmetike, depilatorë, kana për qëllime kozmetike, preparate kozmetike për dobësim dhe 

nxirje të lëkurës; anti djersitës për përdorim personal, deodorantë dhe anti djeristës 

(përfshirë deodorantët për qenje njerzore dhe kafshë; pos kozmetikës mjekësore); sapun për 

përdorim personal posaqërisht, sapunet e parfumuar (pos sapunëve mjekësor); pasta 

dhëmbësh, dentifricë në formë të çam çakëzit, xhel për zbardhje të dhëmbëve, pudra 

(pluhur) për dhëmbë, preparate për pastrim të protezave të dhëmbëve; rëshira dhe dyll jo 

mjeksor për gojë, pasta për kontroll të gurit të dhëmbëve (tartarit); letër zmerile, pasta 

abrazive, gur shkume për përdorim presonal; lutrues lëkure, lustrues për gjëra nga metali, 

lustrues mobiljesh, lustrues dyshemeje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1138 

(220) 20/09/2017 

(731) MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE 

KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET ANONİM Barbaros Hayrettin 

Paşa Mahallesi, 1992 Sokak, No:16 Kat:12, 

Daire:249  Esenyurt– İstanbul / TURKEY, 

TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Detergjentë për përdorim në amvisëri dhe preparate lavanderie, preparate 

zbardhues për përdorim në amvisëri, nisheste lavanderie, zbutës pëlhurash për përdorim në 

lavanderi, heqës të gëlqeres për përdorim në lavanderi, sapun i granuluar, preparate lustrimi 

për përdorim në amvisëri; vajra esenciale për përdorim personal, parfume dhe kolonjë, 

kozmetikë dhe preparate kozmetike, posaqërisht posaqërisht losione për rroje, shkumë për 

rroje, xhel për rroje, losione stimuluese jo mjeksore për lëkurë, krem për pas rroje, krem 

kozmetik për kujdes të lëkurës, depilatorë, xhel dushi dhe banje, vaj trëndafili për qëllime 

kozmetike, llak thonjsh për qëllime kozmetike, heqës i llakut nga thonjt, buzkuq, lapsa 

sysh, preparet kozmetike për qerpikë, posaqërsiht, maskara, ngjyra flokësh, spraj flokësh 

dhe xhele flokësh, takëm për kujdes të flokëve që përmbajnë preparate jo mjeksore për 

kujdes të flokëve, posaqërsiht, shampon, kondicioner (zbutës); xhel petroliumi për qëllime 

kozmetike, depilatorë, kana për qëllime kozmetike, preparate kozmetike për dobësim dhe 

nxirje të lëkurës; anti djersitës për përdorim personal, deodorantë dhe anti djeristës 

(përfshirë deodorantët për qenje njerzore dhe kafshë; pos kozmetikës mjekësore); sapun për 

përdorim personal posaqërisht, sapunet e parfumuar (pos sapunëve mjekësor); pasta 

dhëmbësh, dentifricë në formë të çam çakëzit, xhel për zbardhje të dhëmbëve, pudra 

(pluhur) për dhëmbë, preparate për pastrim të protezave të dhëmbëve; rëshira dhe dyll jo 

mjeksor për gojë, pasta për kontroll të gurit të dhëmbëve (tartarit); letër zmerile, pasta 

abrazive, gur shkume për përdorim presonal; lutrues lëkure, lustrues për gjëra nga metali, 

lustrues mobiljesh, lustrues dyshemeje. 

  
 

(210) KS/M/ 2017/1139 

(220) 20/09/2017 

(731) Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 

Spolka Cywilna Ul. Grunwaldzka 62a, 

37-700 Przemysl, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë.  
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(210) KS/M/ 2017/1140 

(220) 20/09/2017 

(731) Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 

Spolka Cywilna Ul. Grunwaldzka 62a, 

37-700 Przemysl, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1141 

(220) 20/09/2017 

(731) Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 

Spolka Cywilna Ul. Grunwaldzka 62a, 

37-700 Przemysl, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1142 

(220) 20/09/2017 

(731) Fabrika dečje hrane d.o.o. 

Maršala tita 206, Dobanovci, Beograd-

Surčin, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Prodhime farmaceutike, ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqim për bebe; përzierje të qumështit pluhur  për bebe; formula ushqyese për 

bebe; ushqim për bebe; enzime qumështi për qëllime farmaceutike; qumësht pluhur për 

fëmij; ujë mineral për përdorim mjeksor; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje 

dhe bebe  

29  Mish, peshk, shpendë, gjahu, vezë, prodhime mishi, reçel, zhele; qumësht, prodhime 

qumështi, qumësht pluhur dhe lakto-proteinë si prodhime ushqimore; supë; mish i 

konzervuar dhe në kanaqe, salsiçe, peshk,  shpendë, gjah, perime, pemë; vajra dhe yndyra 

ushqimore; preparate proteinash për ushqim të njerzve të fituara nga prodhime bimësh dhe 

shtazësh; ushqime të gatshme me bazë mishi, shpendësh, gjahu, peshku, pemëve, perimeve, 
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vezëve, prodhimeve të qumështit, bizeleve, thjerzave dhe groshës, patates, salatës; të gjitha 

prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe  

30  Preparate nga drithrat (pos ushqimit për kafshë), enë të përgatitura ose gjysëm të 

përgatituratë cilat në bazë përbëhen nga preparate drithrash, orizi dhe/ose brumërat; 

ushqime të ëmbla dhe deserte të cilat kryesisht përbëhen nga sheqeri, kakao, çokollata 

dhe/ose nishestja, me qumësht dhe fruta; musli (muesli) dhe ëmbëlsira, kryesisht nga 

drithrat, pemët, arat dhe/ose sheqeri; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe 

bebe  

32  Pije jo alkoolike, posaçërisht lëngje frutash dhe perimesh, nektare, pije të cilat 

përmbajnë lëngje frutash, shurupe frutash dhe preparate tjera futash për prodhimin e pijeve 

jo alkoolike;pluhur dhe granula (kokra) për ushqim njerzish, posaqërisht për përgatitjen e 

pijeve jo alkoolike;të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1143 

(220) 20/09/2017 

(731) Fabrika dečje hrane d.o.o. 

Maršala tita 206, Dobanovci, Beograd-

Surčin, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Prodhime farmaceutike, ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqim për bebe; përzierje të qumështit pluhur  për bebe; formula ushqyese për 

bebe; ushqim për bebe; enzime qumështi për qëllime farmaceutike; qumësht pluhur për 

fëmij; ujë mineral për përdorim mjeksor; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje 

dhe bebe  

29  Mish, peshk, shpendë, gjahu, vezë, prodhime mishi, reçel, zhele; qumësht, prodhime 

qumështi, qumësht pluhur dhe lakto-proteinë si prodhime ushqimore; supë; mish i 

konzervuar dhe në kanaqe, salsiçe, peshk,  shpendë, gjah, perime, pemë; vajra dhe yndyra 

ushqimore; preparate proteinash për ushqim të njerzve të fituara nga prodhime bimësh dhe 

shtazësh; ushqime të gatshme me bazë mishi, shpendësh, gjahu, peshku, pemëve, perimeve, 

vezëve, prodhimeve të qumështit, bizeleve, thjerzave dhe groshës, patates, salatës; të gjitha 

prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe  

30  Preparate nga drithrat (pos ushqimit për kafshë), enë të përgatitura ose gjysëm të 

përgatituratë cilat në bazë përbëhen nga preparate drithrash, orizi dhe/ose brumërat; 

ushqime të ëmbla dhe deserte të cilat kryesisht përbëhen nga sheqeri, kakao, çokollata 

dhe/ose nishestja, me qumësht dhe fruta; musli (muesli) dhe ëmbëlsira, kryesisht nga 

drithrat, pemët, arat dhe/ose sheqeri; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe 

bebe  

32  Pije jo alkoolike, posaçërisht lëngje frutash dhe perimesh, nektare, pije të cilat 

përmbajnë lëngje frutash, shurupe frutash dhe preparate tjera futash për prodhimin e pijeve 

jo alkoolike; pluhur dhe granula (kokra) për ushqim njerzish, posaqërisht për përgatitjen e 
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pijeve jo alkoolike; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1144 

(220) 21/09/2017 

(731) “ESSI”  SH.P.K 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC, KS 

(740)  Bujar Krasniqi LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe 

produkte e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli  

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; fara luledielli për ngrënje, bimët 

dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe 

paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev 

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje 

për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave 

për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të 

interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për 

to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave 

të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, 

pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe 
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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, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në 

kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të 

shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të 

dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave 

që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe 

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të 

menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1148 

(220) 22/09/2017 

(731) N.P.T. " Afri Trade " Tirana nr 

.5/Prizeren, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)  oria 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin 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   

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 
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malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

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- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime;.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1149 

(220) 22/09/2017 

(731) N.P.T. " Afri Trade "  

Tirana nr .5/Prizeren, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin 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   

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

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- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime  

 
 

(210) KS/M/ 2017/1150 

(220) 22/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pijet joalkoolike duke përfshirë pijet freskuese, pijet energjike, pijet me bazë 

hirre, pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1151 

(220) 22/09/2017 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI  , VI 

(591) Klatër, krem, kafe, hiri, bardhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes; krem 

për kafe;pije të kafes me qumësht dhe të zëvendësuesve të qumështit.  
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(210) KS/M/ 2017/1152 

(220) 22/09/2017 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 21  Kovanoza për ambalazhim.  

30  Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes;krem për 

kafe;pije të kafes me qumësht dhe të zëvendësuesve të qumështit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1153 

(220) 22/09/2017 

(731) LABORATOIRES GERDA  

24 RUE ERLANGER, 75016 PARIS, FR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   FOSURIL  

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1154 

(220) 22/09/2017 

(731) Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ZEPOSIA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e leukemisë, sëmundjeve auto 

inflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të gjakut, kancerit, sklerozës së 

shumëfishtë, kolit ulcerative, artritit, sëmundjeve muskoloskeletore dhe të lëkurës; 

preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që 

e rregullojnë sistemin e imunitetit  
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(210) KS/M/ 2017/1155 

(220) 22/09/2017 

(731) Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  ОЗАВАНА 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e leukemisë, sëmundjeve auto 

inflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të gjakut, kancerit, sklerozës së 

shumëfishtë, kolit ulcerative, artritit, sëmundjeve muskoloskeletore dhe të lëkurës; 

preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që 

e rregullojnë sistemin e imunitetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1156 

(220) 22/09/2017  

(731) Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ЗЕПОЗИЯ 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e leukemisë, sëmundjeve auto 

inflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të gjakut, kancerit, sklerozës së 

shumëfishtë, kolit ulcerative, artritit, sëmundjeve muskoloskeletore dhe të lëkurës; 

preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që 

e rregullojnë sistemin e imunitetit  

 
 

(210) KS/M/ 2017/1157 

(220) 22/09/2017 

(731) Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  OZAVANA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e leukemisë, sëmundjeve auto 

inflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të gjakut, kancerit, sklerozës së 

shumëfishtë, kolit ulcerative, artritit, sëmundjeve muskoloskeletore dhe të lëkurës;preparate 

farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës;preparate farmaceutike që e 

rregullojnë sistemin e imunitetit.  
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(210) KS/M/ 2017/1158 

(220) 22/09/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  MISSION CONTROL 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer i sistemit operativ kompjuterik; softuer të ndërfaqeve grafike të 

përdoruesve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1159 

(220) 22/09/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  TIME MACHINE 

 

 
     

 

(511) 9  Softuerë kompjuterik që përdoren për të mbrojtur dhe krijuar  kopje rezervë të 

dosjeve kompjuterike, dhe për të rigjetur dhe kthyer dosjet e fshira dhe të shkruara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1160 

(220) 25/09/2017 

(731) PETROKEMIJA d.d.  

Aleja Vukovar 4, HR- 44320 KUTINA, HR 

(591) Gjelbër, Kaltër, Bardh (PANTONE 

355 and PANTONE 300) 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Aditivët kimikë për karburante dizel.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1161 

(220) 25/09/2017 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, 

HR,  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  

(540)  ČOKOLINO - Për fëmijë të 

mëdhenj dhe të vegjël 
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(511) 5  Produkte dietike për fëmijë; ushqim për foshnje  

29  Produkte të qumështit; pije me bazë qumështi me shije çokolate  

30  Drithëra, qull dhe  bollgur për mëngjes; qull me bazë qumështi me drithëra (për 

ushqim); qull momenti- i qastit (menjëhershëm); produkte me bazë çokolate 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1162 

(220) 25/09/2017 

(731) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK 

ÜRÜNLER TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, 

Anavarza Caddesi, No: 3, Sarıçam – Adana, 

TR 

(591) Ngjyrë hiri, e kuqe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata që përdoren në 

veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime mjeksore, zbardhues (rrobash) lavanderie, zbutës 

pëlhurash për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri; 

kozmetikë jo mjeksore; aroma; deodorantë për përdorim personal dhe kafshë; sapun; 

preparate për kujdes dentar; dentifricë, lustrues denturash, preparate për zbardhjen e 

dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore; preparate abrazive; veshje zmerile; letër 

zmerile (zumpara); gurr shtufi; pasta abrazive; preparate lustruese për lëkura, vinil, metal 

dhe dru, lustrues dhe krem për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyll për lustrim 

  
 

(210) KS/M/ 2017/1163 

(220) 25/09/2017 

(731) Bulldog Skincare Holdings Limited 

26 Red Lion Square, London WC1R 4AG, 

UK,  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  BULLDOG 

 

 
     

 

(511) 3  Tualeteri; deodorant trupi, anti djersitës, xhel dushi; larës trupi, pastrues fytyre, 

pastrues fytyre (ferkues); larës fytyrfe, larës duarsh, sapun; preparate për kujdes të fytyrës; 

spraj për zbutje (lagështim) të trupit; ngjitës puçrash; lagëshjtues; losion trupi, lagështues 

trupi, lagështues fytyre; xhel për rroje, vaj për rroje, krem për rroje, shkumë për rroje, 

spërkatës për rroje, sapun për rroje, gurrë për rroje; pas rroje (after shaving); xhel pas 

rrojes, zbutës (balm ) për pas rrojes; krem dhe losione për heqjen e qimeve, preparate 

depilimi, dyll depilimi; preparate për kujdes të flokëve; shampon, kondicioner (zbutës), 

xhel flokësh, dyll flokësh, spërkatës flokësh, spraj flokësh; parfumeri; eau de toilette (ujë 

tualeti); vajra esenciale; kozmetikë; dentifrice; zbutës buzësh; dyll mustaqesh; takëm 



Buletini Zyrtar Nr. 66 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

162 

 

kozmetike; preparate për rezitje. 

 
 

(210) KS/M/ 2017/1164 

(220) 26/09/2017 

(731) Sky Capital Limited  

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1-1205, Cayman Islands, KY 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë tabletë; kartat e qarkut të integruar [karta inteligjente]; programe 

lojërash për kompjuter; aplikacione programesh për kompjuter, të shkarkueshëm; programe 

për ruajtjen dhe transferimin e të dhënave; xhama inteligjent; ora inteligjente; pajisje 

intelegjente; monitor [programet kompjuterike]; holografik; pajisjet e zbulimit të fytyrës; 

aparat fotografikografike; matje; tregues elektronikë me dritë; telefonat celularë; telefona 

inteligjent; modeli i telefonit mobil; aparat navigues satelitore; rrip për telefon mobil; 

mbulesë e telefonit mobil; kuti e telefonit mobil; çanta për telefonat inteligjentë; shtresa 

mbrojtëse të përshtatur për ekranet e telefonave inteligjent; pajisjet e komunikimit në rrjet; 

altoparlantëve; video kamera; dëgjuese; dëgjuese bluetooth; lojëra DVD; kamera 

[fotografi]; shkopinj për selfi [te përdorur me dorë]; aparat matës; aparat dhe instrumentet 

optike; kabllot elektrike; priza, bazat dhe kontaktet e tjera [lidhjet elektrike]; qarqet e 

integruara; aparat për shuarjen e zjarrit; aparate dhe instrumente për prodhimin e rrezeve X, 

jo për qëllime mjekësore; helmeta mbrojtëse për sport; alarmet; syze; mbushës te baterive; 

bateritë elektrike; karikaturat e animuara  

35  Reklama; shërbimet e agjencive për reklama; marrja e hapësirës për reklama; reklamim 

on-line në rrjetet kompjuterike; marrja e kohës së reklamimit në media komunikuese; 

prezantimi i mallrave në media, për qëllime të shitjes me pakicë; klikime me pagesë për 

reklama; shërbimet e planifikimit të reklamimit; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; sigurimi i informacionit të biznesit nëpërmjet web-faqes; 

sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; shërbime të agjencisë së punësimit; rifreskimi dhe mirëmbajtja e të 

dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; promotorr të kërkimit për promovimin e 

shitjeve; promoterr i kërkimit te rrugëve ne web-faqe; kontabilitet; kërkimi i sponzorizimit; 

shërbime me pakicë ose me shumicë për preparatet farmaceutike, preparate veterinare dhe 

sanitare si dhe furnizimet mjekësore  
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(210) KS/M/ 2017/1165 

(220) 26/09/2017 

(300) 55265  26/04/2017  CH 

(731) Actelion Pharmaceuticals Ltd 

Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  VIVLANY  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1166 

(220) 26/09/2017 

(300) 55264  26/04/2017  CH 

(731) Actelion Pharmaceuticals Ltd 

Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  VEVLANY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1167 

(220) 26/09/2017 

(300) 54042  29/03/2017  CH 

(731) Actelion Pharmaceuticals Ltd 

Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  OCYNTIO  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1168 

(220) 26/09/2017 

(300) 87474471  04/06/2017  US 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  GYMKIT 

 

 
     

 

(511) 9  Softuerë kompjuterik të cilët përdoren për zhvillimin e aplikacioneve tjera 

softuerike; softuerë për zhvillimin e aplikacioneve.  
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(210) KS/M/ 2017/1169 

(220) 26/09/2017 

(731) DOO TERMOMONT ŠIMANOVCI 

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Serbia, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TOBY 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate për djegie, kaldaja dhe ngrohëse;vatra;aparate për ngrohje 

qendrore;aparate për ngrohjen e hapësirës;aparate dhe instalime për ngrohje;aparate të 

kontrollit të djegësit;pajisje për mbushjen e furrave;aparate për gjenerimin e 

nxehtësisë;aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta;aparate 

për ngrohjen e furrave;kaldaja për ngrohje qendrore;kaldaja;kaldaja për instalimet e 

ngrohjes qendrore;kaldaja për instalimet e furnizimit me ujë të ngrohtë;kaldaja për 

furra;kaldaja për përdorim në sistemet e ngrohjes;aparate ushqyese për kaldaja për 

ngrohje;aparate për ngrohje për përdorim në shtëpi;pjesë, të modeluara, për furra;soba;të 

gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë të destinuara për fushën e 

ngrohjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1170 

(220) 26/09/2017 

(731) DOO TERMOMONT ŠIMANOVCI, 

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Serbia, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  BIODOM 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate për djegie, kaldaja dhe ngrohëse;vatra;aparate për ngrohje 

qendrore;aparate për ngrohjen e hapësirës;aparate dhe instalime për ngrohje;aparate të 

kontrollit të djegësit;pajisje për mbushjen e furrave;aparate për gjenerimin e 

nxehtësisë;aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta;aparate 

për ngrohjen e furrave;kaldaja për ngrohje qendrore;kaldaja;kaldaja për instalimet e 

ngrohjes qendrore;kaldaja për instalimet e furnizimit me ujë të ngrohtë;kaldaja për 

furra;kaldaja për përdorim në sistemet e ngrohjes;aparate ushqyese për kaldaja për 

ngrohje;aparate për ngrohje për përdorim në shtëpi;pjesë, të modeluara, për furra;soba;të 

gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë të destinuara për fushën e 

ngrohjes.  
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(210) KS/M/ 2017/1174 

(220) 27/09/2017 

(731) ,,Wart – Kos, L.L.C Gjilan Rr, 

Muhagjerve, 29, KS 

(591) E portokallet 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet  e tyre,materjalet e ndertimit prej 

metali,mdertime te transportueshme prej metali, materjale prej metali per trase 

hekurudhore, kabell jo elektrike dhe tela prej metali të zakonshem, hekurishte copra të 

vogla prej metali, tuba prej metali te madhesive te ndryshme, kasaforta, mallera prej metali 

te zakonshme te pa perfshira ne klasat e tjera, minerale.  

7  Makinat (e përfshira në klasen 7), makinat elektrike të kuzhinës për prerje, bluarje, 

presim ose hapje, etiketimi (makinat), grirje, makinat per qepje, makinat per centrim, 

makina per shpim, sharrim, makinat per saldim, makinat per paketim, makinat per larjen e 

enve, makinat per larje, vegla bujqesore dhe vegla perpergaditjen e kopshteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1175 

(220) 29/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 
 

(540)  Birra Gjilani 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1176 

(220) 29/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 
 

(540)  Birra Ferizaji 

 

 
     

 

(511) 32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.  
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(210) KS/M/ 2017/1177 

(220) 29/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 
 

(540)  Birra Mitrovica 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1179 

(220) 29/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 
 

(540)  Birra Prizreni 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1180 

(220) 29/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 
 

(540)  Birra Malisheva 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1181 

(220) 29/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. 

Rr. Skenderbeu 112/3, Gjakovë, Kosovë 
 

(540)  Birra Theranda 

 

 
     

 

(511) 32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.  
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(210) KS/M/ 2017/1182 

(220) 29/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 
 

(540)  Birra Besiana 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1183 

(220) 29/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 
 

(540)  Birra Drenasi 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1184 

(220) 29/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 
 

(540)  Birra Skenderaji 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1185 

(220) 29/09/2017 

(731) “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(591) E kalter, e kuqe, e gjelbërt, e bardhë, e 

zezë.  

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.  

33  Pijet alkoholike përveç birrës.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/1186 

(220) 29/09/2017 

(731) Patrón Spirits International AG 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (pervec birrave);  pijet e distiluara; rum; tekila; votka; vererat; 

likeret; dhe likuoret.  
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(210) KS/M/ 2017/1187 

(220) 29/09/2017 

(731) Patrón Spirits International AG 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

 

(511) 33  Pijet alkoolike (pervec birrave);pijet e 

distiluara;rum;tekila;votka;vererat;likeret;dhe likuoret.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1188 

(220) 29/09/2017 

(731) Patrón Spirits International AG 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (pervec birrave);pijet e distiluara;rum;tekila;votka;vererat;likeret 

dhe likuoret.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1189 

(220) 29/09/2017 

(731) Patrón Spirits International AG 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (pervec birrave);pijet e 

distiluara;rum;tekila;votka;vererat;likeret;dhe likuoret.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/1190 

(220) 29/09/2017 

(731) 2KİDS SATIŞ PAZARLAMA VE 

DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

Büyükdere Caddesi Cem Plaza No:23 Kat:2 

Şişli İstanbul, TR 

(591) E kuqe, e kaltër, vjollce, verdhë, 

bardhë. 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

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

veshjet e veçanta mbrojtëse;çorape, kufje për ngrohje të veshëve (veshje), shalle, bandanë, 

shalle zbukuruese, rripa (veshje) Mbathje, këpucë, papuçe, sandale. Mbulesa koke, kësula, 

kapela me ballik, bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke.  

28  Lojëra dhe lodra. Makina për video lojra arkadike;makina dhe aparate për lojra që 

punojnë me ekran të jashtëm dhe monitor, përfshi ato që operojnë me monedha. Lodra për 

kafshë. Lodra për sheshe të jashtme, parqe dhe lojra parqesh. Artikuj gjimnastik dhe sportiv 

që nuk janë të përfshirë në klasat tjera;takëm peshkimi, karem artificial për peshkim, kurthe 

për gjueti dhe peshkim. Pemë të krishtlionjdes nga materiale artificiale, zbukurime për 

pemën e krishtlindjes, borë artificiale për pemën e krishtlindjes, rraketake (lodra), risi për 

zbavitje, vallëzime (argëtime zbavitëse), letër për kapela zbavitëse.  

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

panireve të tregut për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajn për reklamim; sigurim i 

vendeve të tregut online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve. Funksioneve të 

zyrave; shërbime sekrretarie; rregullim i parapagimit të gazetave për të tjerët; përpilim i 

statistikave; dhënie me qera të makinave për zyre; sistematizim i informatave në bazën e të 

dhënave të kompjuterit; përgjijge të telefonatave për abonentët e padisponueshëm. 

Menaxhim biznesi, adminsitrim biznesi dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime të 

konsultave komerciale; rekrutim personeli, vendosje personeli, agjensi punësimi, agjensi 

eksport-importi; shërbime të vendosjes së personelit të përkohshëm. Auksion.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1191 

(220) 29/09/2017 

(731) HUNCA LİFE KOZMETİK 

PAZARLAMA DAĞITIM  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Harman Sokak, Harmanci Giz Plaza, No:5, 

Kat:17, Esentepe, Şişli, İstanbul, TR 

(591) Ngjyrë hiri. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata që përdoren në 

veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime mjeksore, zbardhues (rrobash) lavanderie, zbutës 

pëlhurash për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri; 

kozmetikë (pos kozmetikës mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe 

kafshë; sapun (pos sapunit mjeksor); preparate për kujdes dentar, dentifricë, lustrues 

denturash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore; 

preparate abrazive; veshje zmerile; letër zmerile (zumpara); gurr shtufi; pasta abrazive; 

preparate lustruese për lëkura, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe krem për lëkurë, vinil, 

metal dhe dru, dyll për lustrim.  
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(210) KS/M/ 2017/1192 

(220) 02/10/2017 

(731) Visar Kastrati EXCLUSIVE Sh.p.k., 

Adresa: Rr. Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e kuqe dhe e bardhë. 

(740)  Visar Kastrati Exclusive Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të 

miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për 

pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.   

32  Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash.  

43  Aktivitete sherbyese të pijeve; sherbime restorante 

sh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse   

të ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për 

raste; pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të 

ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe  

të ngrira; prodhim dhe shitje të ushqimit me pagesë.  

  
 

(210) KS/M/ 2018/17 

(220) 11/01/2018 

(731) SCLR Partners Sh.p.k. 

Avalla 1/A, 10000 Prishtinë, KS 
 

(540)  TOP 

 

 
     

 

(511) 30  Mielli  dhe  përgatitjet  prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, melasa; 

tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat, kafe, çaj, 

kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sago, kafja artificiale; akulloret; mjalti.   

 
 

(210) KS/M/ 2018/18 

(220) 11/01/2018 

(731) SCLR Partners Sh.p.k. 

Avalla 1/A,10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  OLA 

 

 
     

 

(511) 30  Mielli  dhe  përgatitjet  prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, melasa; 

tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat, kafe, çaj, 

kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sago, kafja artificiale; akulloret; mjalti.  
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(210) KS/M/ 2018/35 

(220) 15/01/2018 

(731) SCLR Partners sh.p.k. 

Avalla 1/A, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  ATLAS 

 

 
     

 

(511) 30  Mielli  dhe  përgatitjet  prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, melasa; 

tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat, kafe, çaj, 

kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sago, kafja artificiale; akulloret; mjalti.  

 
 
 
 
 


