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INID Kodet
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111. Numri i regjistrimit të markës/Number of the registration
151. Data e regjistrimit/Date of registration
181. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes/Expected duration of the
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210. Numri i kërkesës/Number of application
220. Data e depozitimit të markës/Date of filling of the application
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554. Marke tredimensionale/Three-dimensional mark
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Kodet e shteteve
________________________________________________________________________
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT

Bahamas / Bahamas
Bahrain / Bahrein
Bangladesh / Bangladeshi
Barbados / Barbados
Belarus / Bjellorusia
Belgium / Belgjika
Belize / Belice
Benin / Benin
Bermuda / Bermuda
Bhutan / Bhutan
Bolivia / Bolivia
Bosnia Herzegovina /
Bosnja Hercegovina
Botswana / Botsvana
Bouvet Islands / Ishujt Buver
Brazil / Brazili
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem
Bulgaria / Bullgaria
Burkina Faso / Burkina Faso
Burma / Burma
Burundi / Burundi

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO

Cambodia / Kamboxhia
Cameroon / Kameruni
Canada / Kanada
Cape Verde / Kepi i Gjelbër
Cayman Islands / Ishujt Kaiman

KH
CM
CA
CV
KY

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore
Chad/ Cadi
Chile / Kili
China / Kina

CF
TD
CL
CN

BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
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Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke

CO
KM
CG

Denmark / Danimarka
Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane

DK
DJ
DM
DO

Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia

EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET

Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari

FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI

Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana

GR
GD
GT
GN
GW
GY

Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria

HT
HN
HK
HU

CR
CI
HR
CU
CY
CZ
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Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia

IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT

Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia

JM
JP

Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti

JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW

Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani
Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia

LA
LV
LB
LS
LR

Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar

MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM

Namibia / Namibia
Nauru / Nauru

NA
NR
6

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia

NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO

Oman / Omani

OM

Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT

Qatar / Katari

QA

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës
Republik of Moldova / Republika e Moldavisë
Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda

KS
MD
RS
RO
RU
RW

Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet

SH
KN
LC
VC

Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

WS
SM

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
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Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria

SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SW
CH
SY

Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda

TW
TH

Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia

TG
TO
TT
TN

Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu

TR
TM
TC
TV

Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ

Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin

VU
VA
VE
VN
VG

Yemen / Jemeni
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

YE
ZR
ZM
ZW
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APLIKIME MARKA TREGATRE
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(210) KS/M/ 2020/651
(220) 24/04/2020
(731) ORO CAFFE’ S.R.L. CON UNICO
SOCIO Via Perugia, 6 I-33010 Tavagnacco
(UD) (Italy), IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 30 “Kokrra të kafes të pjekura dhe të papjekura; kapsula kafe dhe bishtaja kafe; kafe
artificale; sheqer, ëmbëlsira çokollade; çokolladë; çaj.”

(210) KS/M/ 2020/1715
(220) 15/10/2020
(731) “TEAM8” SH.P.K. Rruga Agim
Ramadani, C2 nr.9, Prishtinë, KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton
Cetta 5a, Prishtine

(540) Mask me

(511) 10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare;gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë;artikuj ortopedikë;materiale për qepje;pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara;aparate për masazh;aparate,
pajisje dhe artikuj për foshnje në gji;aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit seksual.
maska anestetike, maska terapeutike për fytyrën, maska LED për qëllime terapeutike,
maska për përdorim nga personeli mjekësor, maska të frymëmarrjes për frymëmarrje
artificiale, maska sanitare për qëllime mjekësore.
35 Reklamimi, menagjimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës.
39 Transportimi, paketimi dhe magazinimi i mallit, arranzhimi i udhëtimit

(210) KS/M/ 2020/1891
(220) 19/11/2020
(300) 302020012954.0 17/06/2021 DE
(731) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1 12529 Schönefeld OT
Waltersdorf, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) ArmaFlex
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(511) 1 Ngjitës për qëllime industriale; ngjitës special për qellime industriale; kimikate
industriale; rrëshira artificiale, të papërpunuara; plastike, e papërpunuar.

(210) KS/M/ 2020/2002
(220) 10/12/2020
(731) Alpro, commanditaire vennootschap
op aandelen Vlamingstraat 28
8560 Wevelgem, BE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 29 “Zëvendësuesit me bazë bimore dhe me bazë arrash për produktet e qumështit,
duke përfshirë por pa u kufizuar në pije me bazë soje, qumësht soje, qumësht bajame;
qumësht soje me aromë; krem jo-qumështor; kos; djathë; qumësht kokosi për gatim;
qumësht orizi; mish, peshk, shpezë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura,
të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatin, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte
qumështi; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; zëvendësues të produkteve të qumështit;
zëvendësues të mishit; ëmbëlsira me bazë soje; ëmbëlsira me bazë arra; qumesht arre
kokosi; qumësht bajame; qumësht bajame me aromë; qumësht tërshëre; mallrat e
lartpërmendur për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera”.
30 “Kafe, çaj, kakao, me përjashtim të produkteve me çokollatë dhe çokollatë, sheqer, oriz,
tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, ëmbëlsira dhe
ëmbëlsira, akull; akullore, mjaltë, nisheshte; maja, pluhur pjekje; ushqime tw njelmëta,
pasta (makarona); ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga drithëra, arra, oriz dhe drithëra;
ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga ëmbëlsira; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza);
erëza; ëmbëlsira me aromë çokollate; ëmbëlsira të bëra nga mielli; ëmbëlsira me aromë
vanilje; ëmbëlsira me aromë karamel; ëmbëlsira me aromë kafeje; ëmbëlsira të bëra nga
përbërës me bazë bimore; ëmbëlsira me bazë arra; pije me bazë kafeje; jogurt i ngrirë;
mallrat e lartpërmendur për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera”.
32 “Pije kokosi; pije bajame; pije bajamesh me aromë; pije tërshëre; pije orizi; pije lajthi;
lengje të shtrydhura; pije të lehta, pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të
tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë
pije; pije me bazë bimore; pije me bazë arre”.
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(210) KS/M/ 2020/2096
(220) 24/12/2020
(731) WISH BY TECH SH.P.K.
Prishtinë, Hyzri Talla, Qendra Tregtare,
Bregu i Diellit,, KS
(591) E ZEZË, E KALTERT, E BARDHË
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit,
fotografike,kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit,
kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime;
aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të
elektricitetit; aparatet për incizimin,transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve;
bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe
mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës,
makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për
shuarjen e zjarrit.
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me
ujë dhe qëllime sanitare
38 Telekomunikacion

(210) KS/M/ 2021/4
(220) 05/01/2021
(731) Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue, New York, New York,
N.Y., US
(740) Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA”
Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë

(540) PROTEX

(511) 3 Produkte të kujdesit personal, përkatësisht, preparate për pastrimin e lëkurës dhe
trupit; preparate për kujdesin e fytyrës; sapun i ngurtë; sapun i lëngshëm për duar; xhelë
dhe kremëra për dush; lëng për larje trupi; preparate për piling; tonifikues për lëkurë;
preparate për heqjen e kozmetikës; maska për fytyrën; deodorantë, antidjersë dhe sprej për
nënsqetull për përdorim personal; kremra për trupin, lëkurën dhe fytyrën, locione dhe
kremëra; preparate për rruajtje; preparate kozmetike për të mbrojtur lëkurën nga efektet e
diellit; peceta të ngopura me tretësirë pastruese
5 Sapun antibakterial, pastrues dore, pastrues dezinfektues, peceta antibakteriale
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(210) KS/M/ 2021/161
(220) 04/02/2021
(731) Krenar Alidema Rr-Selam Musai 3/31, Prishtinë, KS
(740) Gentrit Kadriu Miradie e Eperme,
Fushë Kosovë

(540) REX-AL2 pharma

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për
qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim
mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet
për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për
shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet

(210) KS/M/ 2021/202
(220) 10/02/2021
(731) BESTA SH.P.K Prishtinë, Veternik
p/n, 10000, Kosovë, KS
(740) Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues
Ligjor VIS LEGAL SH.P.K Rr.Rexhep
Mala nr.60, Prishtinë, 10000, Kosovë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore jometalikë; veçanërisht çimento dhe kordonë tjerë hidraulik
joorganik; materiale të ngurta natyrore dhe sintetike; beton; beton i gatshëm i përzier; llaç,
prodhime të betonit ose llaçit; Korniza te dritareve jo nga metalet, parket te dyshemeve,
dyer dhe korniza jo nga metalet, panel për objekte jo metalik; Xhama (objekteve); granit;
veshjet e brendshme te mureve (jo nga metalet); Tuba, ulluqe, kanal i posaçëm, ulluqe dhe
tuba të poshtme, tuba instalimi, si dhe ato për ndarje, kapak oxhaku, materiale ndërtimore,
gurë natyrorë dhe artificial, çimento, karton për çati, materiale për mbulim për çati, pllaka,
teneqe për çati, kulm, gurë ulluku, mbështjellje të mureve dhe tavaneve me ndonjë material
të përshtatshëm, pllaka, trotuare në çdo sipërfaqe të përshtatshme materiale ndërtimore me
ose pa sipërfaqe të mirë, të buta, me hulli, të përvijuara, të zhubrosura; dritare të portave,
shtëpi e lëvizshme, oxhaqe, govatë për pikim, tuba për shkarkimin e shtyllave drejtuese në
materiale të përshtatshme, pllaka rrugore, tuba për lavabo; prodhime të çimentos dhe
asbestit apo lidhëse tjera, me ose pa shtuar rërë apo material që përmbajnë kuarc, bitum dhe
asbest ose me apo pa materiale shtesë për ndërtimin e aplikimeve, izolimit, projektim
elektrik aerodinamik për veshjen e brendshme të aparateve për prodhimin dhe
konstruktimin e mobileve; produkte të asbestit dhe lidhëse hidraulike në kombinim me dru,
13

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

materiale fijezore, kashtë, kallam, shajakë, torfë, për suvatim taracash, për përdorim në
ndërtimtari, izolimin dhe veshje elektrike dhe për prodhimin e mobileve; produkte të
materialeve që përmbajnë asbest me shtresë gome, shtresë për mure dhe dysheme, mur
izolues, ndarës i xixave, asbest i derdhur dhe formësuar, në kombinim me lidhëse
hidraulike; produkte të asbestit; thuk, llaç për ndërtim.
36 Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime sigurimi; punët e pasurive të
paluajtshme; shërbimet e transaksioneve financiare dhe të pagesave, për shembull,
shkëmbimi i parave, transferimi elektronik i fondeve, përpunimi i kartave të kreditit dhe
pagesave të kartave të debitit, lëshimi i çeqeve të udhëtarëve; menaxhim financiar dhe
hulumtim; vlerësimet financiare, për shembull, stoli, vlerësimi i artit dhe pasurive të
patundshme, vlerësimi i kostove të riparimit; verifikimi i kontrollit; shërbime të agjencisë
së pasurive të paluajtshme, menaxhim të pasurive të patundshme, marrje me qira të
apartamenteve, mbledhje qiraje
37 Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si
dhe shërbimeve në fushën e ndërtimit, për shembull, piktura e brendshme dhe e jashtme,
suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi; marrja me qira e
mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, marrja me qira e buldozerëve, marrja me
qira e vinçave; shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë
elektrike, pajisjeve kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve; shërbime të ndryshme
restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i mobiljeve dhe restaurimi i
veprave të artit; shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij
origjinale pa ndryshuar ndonjë nga pronat e tij.

(210) KS/M/ 2021/423
(220) 16/03/2021
(731) Prizren Commerce Group SH.P.K
Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të
skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara
me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza)
ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga
patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira
nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira në këtë klasë;
çipsa prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të
14
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thata.
30 Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor dhe ëmbëlsira; biskota;
makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;
prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe
preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate
drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje nga misri) ushqimi me
bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell,
miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur;
produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë
të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës
me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira
të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit;
kokoshka; flips, flips me kikirik
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve
gastronomike, kryesisht frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej
patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet,
miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje
e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje
nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra
ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre,
tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose
nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik

(210) KS/M/ 2021/424
(220) 16/03/2021
(731) Prizren Commerce Group SH.P.K
Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të
skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara
me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza)
ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga
patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira
nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira në këtë klasë;
çipsa prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të
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thata.
30 Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor dhe ëmbëlsira; biskota;
makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;
prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe
preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate
drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje nga misri) ushqimi me
bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell,
miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur;
produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë
të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës
me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira
të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit;
kokoshka; flips, flips me kikirik
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve
gastronomike, kryesisht frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej
patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet,
miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje
e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje
nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra
ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre,
tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose
nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik

(210) KS/M/ 2021/441
(220) 18/03/2021
(731) Montblanc-Simplo GmbH,
Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg,
Germany, DE
(740) Besarta Kllokoqi Boga & Associates
Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë,
Kosovë

(540)

(511) 7 Ashensorë; ashensor platformash; Platforma për ngritjen e personave; Motorë
elektrikë për dyert e ashensorit; Hapëse elektrike të dyerve për dyer automatike të
ashensorëve; ashensor shkallësh; ashensor shtëpije; Shkallë lëvizëse mekanike; Vendkalime
lëvizëse mekanike; Ura për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve; Pjesët strukturore të
ashensorëve, ashensorë platformash, ashensorë platformash për persona, ashensor
shkallësh, ashensorë shtëpie, shkallë lëvizëse mekanike, vendkalime lëvizëse mekanike, ura
për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve
9 Aparate për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe imazheve;
Kompjutera; Aparate dhe instalime elektrike dhe elektronike për automatizimin e
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teknologjisë; Kontrolle ndërvepruese (interaktive) dhe telekomandë për kontrollin,
shpërndarjen e sinjalit, monitorimin dhe vizualizimin e infrastrukturës teknologjike;
Instalime elektrike dhe elektronike të kontrolluara nga aplikacionet mobile; Pajisjet
elektrike dhe elektronike për regjistrimin dhe kontrollimin e rrjedhave të vizitorëve;
Sisteme elektronike të kontrollit për autorizimin e hyrjes; Sensorë elektrikë, elektronikë dhe
elektro-optikë; Sensorë për kontrollimin e motorëve; Sensorë për kontrollin e sistemit;
Detektorë lëvizjesh; Lexues kartelash; Sisteme të menaxhimit të kartelave chip me kartela
identifikimi (magnetike) dhe lexuesit (përpunimi i të dhënave); Syze të realitetit virtual;
Syze të realitetit të shtuar; Të gjitha mallrat e lartpërmendura në lidhje me ashensorët,
ashensorët e platformave, ashensorët e pasagjerëve, ashensorë shkallësh, ashensorët e
shtëpisë, shkallët lëvizëse mekanike, vendkalimet mekanike lëvizëse, urat për vendosjen
(hipjen) e pasagjerëve, sistemet udhëzuese të ankorimit vizual për aeroportet dhe pajisjet e
mbështetjes tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e
pasagjerëve; Softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për kontrollimin, mirëmbajtjen,
monitorimin dhe optimizimin e ngarkesës së punës, monitorimin e funksioneve të sigurisë
dhe zbulimin dhe raportimin e situatave të rrezikshme në lidhje me ashensorët, ashensorët e
platformave, platformat për ngritjen e njerzve, ashensorë shkallësh, ashensorët e shtëpiese,
shkallëve lëvizëse mekanike, vendkalimet lëvizëse mekanike, urat për vendosjen (hipjen) e
udhëtarëve; Softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për përpunimin dhe vlerësimin e
mesazheve në fushën e regjistrimit të kohës, identifikimin e personave, automatizimin e
ndërtesës, kontrollimin e ndriçimit, kontrollimin e klimës në lidhje me ashensorët,
ashensorët e platformave, ashensorët e platformave për persona, shkallët lëvizëse
mekanike, vendkalimet lëvizëse mekanike, për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve; Softueri
kompjuterik dhe aplikacione mobile për shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht
transmetimin e zërit, të dhënave, grafikëve, zërit dhe videos përmes rrjeteve me brez të
gjerë dhe pa tel për monitorimin dhe kontrollin e ashensorit, për sigurimin e informacionit
dhe argëtimit në kabinat e ashensorit dhe për mundësimin e thirrjeve emergjente nga kabina
e ashensori; Softueri kompjuterik dhe aplikacionet mobile që kanë të bëjnë me ashensorët,
ashensorët e platformave, ashensorët e pasagjerëve, ashensorë shkallësh, ashensorët e
shtëpive, shkallët lëvizëse mekanike, vendkalimet mekanike të lëvizjes, urat për vendosjen
(hipjen) e pasagjerëve dhe pajisjet mbështetëse në tokë të avionëve të lidhura me urat për
vendosjen (hipjen) e pasagjerëve për syzet e realitetit virtual dhe syzet e realitetit të shtuar;
sisteme vizuale udhëzuese për aeroportet; softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për
të kontrolluar dhe mirëmbajtur sisteme vizuale udhëzuese për sistemet e aeroporteve;
softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për të kontrolluar dhe mirëmbajtur pajisjet
mbështetëse tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e
pasagjerëve;
11 Pajisje për gjenerim të ajrit; Pajisje dhe sisteme për ventilim dhe kondicionim të ajrit,
sisteme për furnizim me ujë; të gjitha mallrat e lartpërmendura të lidhura me urat për
vendosjen (hipjen) e pasagjerëve dhe për mbështetjen e aeroplanëve në tokë.
35 Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të ashensorëve, ashensorëve për platforma,
ashensorëve për pasagjerë, ashensorë shkallësh, ashensorë të shtëpive, shkallëve lëvizëse
mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike, urave për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve dhe
softuerëve për ashensorët, ashensorë shkallësh, ashensorë shtëpish, shkallëve lëvizëse
mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike dhe urave për vendosjen (hipjen) e
pasagjerëve.
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37 Ndërtim i ashensorëve, ashenasorëve të platformave, ashensorëve të udhëtarëve, dyerve
automatike të ashensorëve, ashensorë shkallësh, ashensorë të shtëpive, shkallëve lëvizëse
mekanike, vendkalime lëvizëse mekanike, urave për vendosjen (hipjeje) e pasagjerëve;
sisteme vizuale udhëzuese për sistemet e aeroporteve,
sistemeve të mbështejes
tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e pasagjeëve. Instalim i
ashensorëve, ashensorëve të platformave, ashensorëve të pasagjerëve, dyerve automatike të
ashensorëve, ashensorëve të shkallëve, ashensorëve të shtëpive, shkallëve lëvizëse
mekanike, vendkalime mekanike lëvizëse, ura hipje (vendosjen) e pasagjerëve në bord,
sisteme udhëzuese vizuale për aeroporte, sisteme të mbështetjes tokësore të avionëve të
lidhura me urat e hipjes (vendosjes) së pasagjerëve; Riparim, mirëmbajtje dhe modernizim i
ashensorëve, ngritësve të platformave, ashensorëve të udhëtarëve, dyerve automatike të
ashensorëve, ashensorëve të shkallëve, ashensorëve të shtëpive, shkallëve lëvizëse
mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike, ura e hipjes (vendosjen) e pasagjerëve në
bord, sistemeve udhëzuese vizuale për aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të
avionëve të lidhura me urat e hipjes (vendosjes) së pasagjerëve.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe shërbime lidhur me dizajnit;
analiza industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnerëve industrial; Shërbime të
kontrollit të cilësisë dhe autenticitetit; Këshillime inxhinierike; Shërbime këshilluese
teknologjike; Shërbime këshillimi në lidhje me planifikimin e kosntruksionit; Dizajnim dhe
këshilla inxhinierike; Dizajnim dhe zhvillim i softverit kompjuterik; zhvillim dhe dizajnim i
aplikacioneve mobile; Shërbime këshilluese lidhur me sistemet kompjuterike; Shërbime
këshilluese të programeve kompjuterikë; Shërbime këshilluese për aplikacione mobile;
Instalimi i softuerit për kontrollin e qasjes si shërbim [AcaaS]; Platforma të inteligjencës
artificiale si softuer si shërbim [SaaS]; hosting i serverave dhe softverit për kontroll të
qasjes si shërbim [AcaaS]; Softueri si shërbim [SaaS]; Të gjitha shërbimet e mësipërme në
lidhje me ashensorët, shkallët lëvizëse, vendkalimet lëvizëse, ashensorë shkallësh,
ashensorë shtëpie, urat për vendosjen (hipjen) e pasagjereve, sistemetve të drejtimit vizual
per aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të avionëve të lidhura me urat e vendosjes
(hipjes) së pasagjerëve

(210) KS/M/ 2021/442
(220) 18/03/2021
(731) Montblanc-Simplo GmbH,
Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg,
Germany, DE
(740) Besarta Kllokoqi Boga & Associates
Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë,
Kosovë

(540)

(511) 7 Ashensorë; ashensor platformash; Platforma për ngritjen e personave; Motorë
elektrikë për dyert e ashensorit; Hapëse elektrike të dyerve për dyer automatike të
ashensorëve; ashensor shkallësh; ashensor shtëpije; Shkallë lëvizëse mekanike; Vendkalime
18

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

lëvizëse mekanike; Ura për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve; Pjesët strukturore të
ashensorëve, ashensorë platformash, ashensorë platformash për persona, ashensor
shkallësh, ashensorë shtëpie, shkallë lëvizëse mekanike, vendkalime lëvizëse mekanike, ura
për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve
9 Aparate për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe imazheve;
Kompjutera; Aparate dhe instalime elektrike dhe elektronike për automatizimin e
teknologjisë; Kontrolle ndërvepruese (interaktive) dhe telekomandë për kontrollin,
shpërndarjen e sinjalit, monitorimin dhe vizualizimin e infrastrukturës teknologjike;
Instalime elektrike dhe elektronike të kontrolluara nga aplikacionet mobile; Pajisjet
elektrike dhe elektronike për regjistrimin dhe kontrollimin e rrjedhave të vizitorëve;
Sisteme elektronike të kontrollit për autorizimin e hyrjes; Sensorë elektrikë, elektronikë dhe
elektro-optikë; Sensorë për kontrollimin e motorëve; Sensorë për kontrollin e sistemit;
Detektorë lëvizjesh; Lexues kartelash; Sisteme të menaxhimit të kartelave chip me kartela
identifikimi (magnetike) dhe lexuesit (përpunimi i të dhënave); Syze të realitetit virtual;
Syze të realitetit të shtuar; Të gjitha mallrat e lartpërmendura në lidhje me ashensorët,
ashensorët e platformave, ashensorët e pasagjerëve, ashensorë shkallësh, ashensorët e
shtëpisë, shkallët lëvizëse mekanike, vendkalimet mekanike lëvizëse, urat për vendosjen
(hipjen) e pasagjerëve, sistemet udhëzuese të ankorimit vizual për aeroportet dhe pajisjet e
mbështetjes tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e
pasagjerëve; Softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për kontrollimin, mirëmbajtjen,
monitorimin dhe optimizimin e ngarkesës së punës, monitorimin e funksioneve të sigurisë
dhe zbulimin dhe raportimin e situatave të rrezikshme në lidhje me ashensorët, ashensorët e
platformave, platformat për ngritjen e njerzve, ashensorë shkallësh, ashensorët e shtëpiese,
shkallëve lëvizëse mekanike, vendkalimet lëvizëse mekanike, urat për vendosjen (hipjen) e
udhëtarëve; Softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për përpunimin dhe vlerësimin e
mesazheve në fushën e regjistrimit të kohës, identifikimin e personave, automatizimin e
ndërtesës, kontrollimin e ndriçimit, kontrollimin e klimës në lidhje me ashensorët,
ashensorët e platformave, ashensorët e platformave për persona, shkallët lëvizëse
mekanike, vendkalimet lëvizëse mekanike, për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve; Softueri
kompjuterik dhe aplikacione mobile për shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht
transmetimin e zërit, të dhënave, grafikëve, zërit dhe videos përmes rrjeteve me brez të
gjerë dhe pa tel për monitorimin dhe kontrollin e ashensorit, për sigurimin e informacionit
dhe argëtimit në kabinat e ashensorit dhe për mundësimin e thirrjeve emergjente nga kabina
e ashensori; Softueri kompjuterik dhe aplikacionet mobile që kanë të bëjnë me ashensorët,
ashensorët e platformave, ashensorët e pasagjerëve, ashensorë shkallësh, ashensorët e
shtëpive, shkallët lëvizëse mekanike, vendkalimet mekanike të lëvizjes, urat për vendosjen
(hipjen) e pasagjerëve dhe pajisjet mbështetëse në tokë të avionëve të lidhura me urat për
vendosjen (hipjen) e pasagjerëve për syzet e realitetit virtual dhe syzet e realitetit të shtuar;
sisteme vizuale udhëzuese për aeroportet; softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për
të kontrolluar dhe mirëmbajtur sisteme vizuale udhëzuese për sistemet e aeroporteve;
softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për të kontrolluar dhe mirëmbajtur pajisjet
mbështetëse tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e
pasagjerëve;
11 Pajisje për gjenerim të ajrit; Pajisje dhe sisteme për ventilim dhe kondicionim të ajrit,
sisteme për furnizim me ujë; të gjitha mallrat e lartpërmendura të lidhura me urat për
vendosjen (hipjen) e pasagjerëve dhe për mbështetjen e aeroplanëve në tokë
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35 Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të ashensorëve, ashensorëve për platforma,
ashensorëve për pasagjerë, ashensorë shkallësh, ashensorë të shtëpive, shkallëve lëvizëse
mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike, urave për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve dhe
softuerëve për ashensorët, ashensorë shkallësh, ashensorë shtëpish, shkallëve lëvizëse
mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike dhe urave për vendosjen (hipjen) e
pasagjerëve.
37 Ndërtim i ashensorëve, ashenasorëve të platformave, ashensorëve të udhëtarëve, dyerve
automatike të ashensorëve, ashensorë shkallësh, ashensorë të shtëpive, shkallëve lëvizëse
mekanike, vendkalime lëvizëse mekanike, urave për vendosjen (hipjeje) e pasagjerëve;
sisteme vizuale udhëzuese për sistemet e aeroporteve,
sistemeve të mbështejes
tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e pasagjeëve. Instalim i
ashensorëve, ashensorëve të platformave, ashensorëve të pasagjerëve, dyerve automatike të
ashensorëve, ashensorëve të shkallëve, ashensorëve të shtëpive, shkallëve lëvizëse
mekanike, vendkalime mekanike lëvizëse, ura hipje (vendosjen) e pasagjerëve në bord,
sisteme udhëzuese vizuale për aeroporte, sisteme të mbështetjes tokësore të avionëve të
lidhura me urat e hipjes (vendosjes) së pasagjerëve; Riparim, mirëmbajtje dhe modernizim i
ashensorëve, ngritësve të platformave, ashensorëve të udhëtarëve, dyerve automatike të
ashensorëve, ashensorëve të shkallëve, ashensorëve të shtëpive, shkallëve lëvizëse
mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike, ura e hipjes (vendosjen) e pasagjerëve në
bord, sistemeve udhëzuese vizuale për aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të
avionëve të lidhura me urat e hipjes (vendosjes) së pasagjerëve.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe shërbime lidhur me dizajnit;
analiza industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnerëve industrial; Shërbime të
kontrollit të cilësisë dhe autenticitetit; Këshillime inxhinierike; Shërbime këshilluese
teknologjike; Shërbime këshillimi në lidhje me planifikimin e kosntruksionit; Dizajnim dhe
këshilla inxhinierike; Dizajnim dhe zhvillim i softverit kompjuterik; zhvillim dhe dizajnim i
aplikacioneve mobile; Shërbime këshilluese lidhur me sistemet kompjuterike; Shërbime
këshilluese të programeve kompjuterikë; Shërbime këshilluese për aplikacione mobile;
Instalimi i softuerit për kontrollin e qasjes si shërbim [AcaaS]; Platforma të inteligjencës
artificiale si softuer si shërbim [SaaS]; hosting i serverave dhe softverit për kontroll të
qasjes si shërbim [AcaaS]; Softueri si shërbim [SaaS]; Të gjitha shërbimet e mësipërme në
lidhje me ashensorët, shkallët lëvizëse, vendkalimet lëvizëse, ashensorë shkallësh,
ashensorë shtëpie, urat për vendosjen (hipjen) e pasagjereve, sistemetve të drejtimit vizual
per aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të avionëve të lidhura me urat e vendosjes
(hipjes) së pasagjerëve.

(210) KS/M/ 2021/443
(220) 18/03/2021
(731) MARBO PRODUCT d.o.o.
Đorđa Stanojevica 14, 11000 Belgrade,
Serbia, RS
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) CLIPSY
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(511) 29 “Ushqime të gatshme për t’u ngrënë të përbëra kryesisht nga patate, arra,
produkte arrash, drithëra, fruta ose materiale të tjera perimesh ose kombinime të tyre, duke
përfshirë çipsa nga patate të skuqura, ushqime të shpejta të bëra nga mishi i derrit, ushqime
të shpejta të bëra të bëra nga mishi viçit, ushqime të shpejta të bëra nga soja”.
30 “Ushqime të gatshme për të ngrënë, të përbëra kryesisht nga gruri, misri, përzierje
drithërash, materiale të tjera perimesh ose kombinime të tyre, duke përfshirë çipsa nga
misri, çipsa tortilla, çipsa pita, çipsa orizi, ëmbëlsira orizi, biskota të thata nga orizi, biskota
të njelmëta, prezle, ushqime të shpejta të fryra, kokoshka, kokoshka të ëmbëlsuara dhe
kikirikë, copa ushqimi të shpejtë”.

(210) KS/M/ 2021/444
(220) 19/03/2021
(731) LABORATOIRE D'INNOVATION
COSMETIQUE ET DERMATOLOGIQUE
74 Zone artisanale de Montvoisin
91400 GOMETZ-LA-VILLE, FR
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtië

(540) NOVEXPERT

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet
pastruese, lustruese, gërryese dhe abrazive; sapunë; produkte parfumerie; vajra esenciale;
kozmetikë; losione flokësh; pasta për dhëmbë; preparate kozmetike për banjë; dezodorantë
për përdorim personal; tualetëri; sapunë tualeti; kozmetikë për kujdesin e trupit; preparate
për kujdesin për fytyrën; përgatitjet për kujdesin e lëkurës; grim; preparate kozmetike për
rrezitje (nixirjen) e lëkurës; preparate për pas diellit për qëllime kozmetike; preparate dhe
trajtime për flokët; sapunë jo mjekësorë; peceta të impregnuara me preparate pastrimi;
preparate për pastrimin e duarve; sapunë përveç atyre për qëllime mjekësore; xhel pastrues;
peceta të impregnuara me preparate pastrimi; agjensa për pastrimin e duarve; parfume;
ujëra e tualeti; xhel dhe kripëra për banjë dhe dush, jo për qëllime mjekësore; produkte
kozmetikë, në veçanti kremëra, qumësht, losione, xhel dhe pluhura për fytyrën, trupin dhe
duart; qumësht për rrezitje dhe qumësht për pas diellit, xhel dhe vajra (kozmetikë);
produkte për makijazh; shamponë; xhel, shkumë, balsam dhe produkte në formë aerosoli
për modelim dhe kujdes të flokëve; sprej për flokë; ngjyra dhe preparate për zbardhjen e
flokëve; preparate për kaçurrela dhe modelimin e flokëve; preparate kozmetike për
higjienën dhe kujdesin për lëkurën, fytyrën dhe trupin; produkte dielli (produkte
kozmetike); produkte bukurie; rregullues flokësh (fiksir); ngjyrues flokësh; kozmetikë,
përkatësisht produkte për flokë; ngjyrues flokësh; balsam flokësh; drejtues për flokë;
kozmetikë për lëkurën e kokës dhe flokët; shampon për flokë; vaj flokësh; kremëra për
flokë; spray stilimi për flokë; kondicioner për flokë; xhel për kujdesin e flokëve; maska
bukurie për flokë; pudra (pluhur) për kujdesin e flokëve; trajtim për kujdesin e flokëve për
qëllime kozmetike; preparate bukurie për flokët; serume për kujdesin e flokëve; pastrues
flokësh dhe trupi; preparate në formë aerosoli për modelimin e flokëve; preparate për
shtrirjen (shprishjen) për flokë; shkumë për kujdesin e flokëve; kozmetikë për lëkurë;
sapunë për lëkurë; hidratues të lëkurës; kremë për forcimin e lëkurës; losione për lëkurë
[kozmetikë]; kremëra për zbardhjen e lëkurës; preparate për kondicionimin e lëkurës;
21

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

shkumë pastrues të lëkurës; losione tonike për lëkurë; preparate për (shëndritje) ndriçim të
lëkurës; pastrues të lëkurës; maska hidratuese për lëkurë; preparate restauruese për lëkurë;
krem pastrues i lëkurës; maska për lëkurë [kozmetikë]; losione për kondicionimin e lëkurës;
preparate për zbutjen e lëkurës; emulsione për zbutjen e lëkurës; preparate kozmetike për
lëkurë të thatë; shkume për kujdesin e lëkurës; serume jo medicinale të lëkurës; esencat për
kujdesin e lëkurës; kremërat e lëkurës [për qëllime kozmetike]; losione hidratuese për
lëkurë [kozmetikë]; eksfoliator për kujdesin e lëkurës; vajra për kujdesin e lëkurës
[kozmetikë]; qumësht për kujdesin e lëkurës; aerosole për ftohjen dhe pastrimin e lëkurës;
losione për kujdesin e lëkurës [kozmetikë]; serum për qetësimin e lëkurës [produkt
kozmetik]; kremëra për trajtimin e lëkurës për qëllime kozmetike; preparate kozmetike për
regjenerimin e lëkurës; preparate kundër plakjes për kujdesin e lëkurës; qumësht pastrues
për kujdesin e lëkurës; locione jo-mjekësore për përdorim në pastrimin e lëkurës; produkte
kozmetike për kujdesin e lëkurës; preparate kundër rrudhave për kujdesin e lëkurës; vajra
esenciale për kujdesin e lëkurës; vajra aromatike për kujdesin e lëkurës; preparate
kozmetike për forcimin e lëkurës; komponime për shëndritjen (ndriçimin) e lëkurës
[kozmetikë]; preparate kozmetike për nxitjen e nxirjes së lëkurës; pastrues të lëkurës përveç
për qëllime mjekësore; preparate për tonifikimin e lëkurës [përveç për përdorim mjekësor];
losione lëkure përveç për perdorim mjekësor;
komponime për kujdesin e lëkurës pas ekspozimit në diell; preparate kozmetike për
përmirësimin e cilësisë së lëkurës; balsam lëkure përveç për përdorim mjekësor; vajra për
kujdesin e lëkurës përveç atyre për përdorim mjekësor; kremëra për kujdesin e lëkurës
përveç për përdorim mjekësor; preparate kozmetike për mbrojtjen e lëkurës nga djegiet nga
dielli; preparate kozmetike në formë aerosoli për kujdesin e lëkurës; maska kozmetike;
kremëra kozmetikë; hidratues [kozmetikë]; krem tonifikues [kozmetikë]; krem kundër
diellit [kozmetikë]; kremëra fluide [kozmetikë]; kremëra për kujdesin kozmetik; kremëra
kozmetikë për mbrojtje; qumësht pas diellit (kozmetikë); kozmetikë për buzët;
preparate kozmetike për tualet; kozmetikë në formë xhelatine; vajra trupi [kozmetikë];
kozmetikë në formë të vajrave; kremëra kozmetikë për trupin; kozmetikë në formën e
qumështit; preparate kozmetike për buzët; pastrues kozmetikë për fytyrë; preparate
kozmetike për lëkurë të thatë; kremëra kozmetikë për fytyrë; kremëra kozmetikë të duarve;
piling kozmetikë për trup; kremëra kozmetikë për lëkurë të thatë; preparate kozmetike për
dush; kozmetikë për trajtimin e rrudhave; preparate kozmetike në formë pluhuri (pouder);
preparate kozmetike në formë kremërash; kozmetikë përveç për përdorim mjekësor;
preparate kozmetike hidratuese për fytyrën; produkte kozmetike bukurie; kozmetikë që
përmban acid hialuronik; preparate kozmetike për mbrojtjen e buzëve; kremëra kozmetikë
për fytyrë dhe trup; preparate kozmetike për përmirësimin e cilësisë së lëkurës; kozmetikë
për kujdesin e gojës dhe dhëmbëve; krem hidratues për qellime kozmetike; kremëra
pastrues; kremëra kundër rrudhave; kremëra për heqjen e grimit; kremëra nate; kremëra
dite; kremëra kozmetikë ushqyes; krem për buzët; krem për fytyrë; kremëra trupi; kremëra
pastrues për fytyrë, trup dhe flokë; krem pastrues të lëkurës; krem i lehtë ushqyes për
lëkurë; kremëra, losione dhe xhel hidratues; kremëra restaurues për qëllime kozmetike;
kremëra për kujdes për qëllime kozmetike; kremëra për fytyrë për qëllime kozmetike;
kozmetikë në formën e losioneve; losione për heqjen e grimit (make-up-it); losione
pastruese; losione trupi; losion kundër plakjes; losion dite; losione bukurie; losione për sy;
losione për fytyrë; losione për duar; losion për pastrimin e lëkurës; losione tonike për
lëkurë; losione dhe kremëra për qëllime kozmetike; losione kundër rrudhave për zonën e
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syve; losione kozmetike për fytyrën; losione për kujdesin e trupit për qëllime kozmetike;
losione për kujdesin për fytyrën dhe trupin; losion tonifikues për fytyrë, trup dhe duar;
losion mbrojtës për lëkurë; losion ushqyes për lëkurë; losion pastrues për lëkurë; losion
ftohës për lëkurë; produkte kozmetike për trajtimin preventiv kundër ndotjes, kundër
oksidimit dhe kundër stresit dhe kundër plakjes; xhel kundër plakjes; hidratues kundër
plakjes për qëllime kozmetike; serume kundër plakjes për qëllime kozmetike; kozmetikë
kundër plakjes për konturet e syve dhe buzëve; krem kundër plakjes; preparate tonifikimi të
bukurisë për aplikim në fytyrë; maska pastruese; balsam pastrues; vajra pastrues; pastrues
fytyre; krem pastrues jo mjekësor; kozmetikë për konturat rreth syve dhe buzëve; losione
për qëllime kozmetike për konturat rreth syve dhe buzëve; kremëra për konturat rreth syve
dhe buzëve për qëllime jo mjekësore; krem forcues për konturat rreth syve dhe buzëve për
qëllime kozmetike; xhel kozmetikë për konturat rreth syve dhe buzëve; balsam buzësh;
serume bukurie; serume për qëllime kozmetike; serum fytyre për qëllime kozmetike; serum
jo-mjekues për riparimin e lëkurës; serum detox, kryesisht serum kozmetik për pastrimin e
thellë të lëkurës; serum parandalues i plakjes së lëkurës me perdorim jo-mjekues; serum për
të ruajtur shkëlqimin e pamjes së fytyrës jo të mjekuar; serum jo-mjekësor regjenerues i
lëkurës; qumësht hidratues; qumësht pastrues; qumështe të bukurisë; qumësht për qëllime
kozmetike; qumësht për trup; qumësht të fytyrës; qumësht pastrues për fytyrën; qumësht
pastrues për trup; maska për fytyrë; maska për trup; maska eksfoliant për fytyrë; maska për
pastrimin e fytyrës; maska bukurie për fytyrë; maska bukurie për trup; maska bukurie për
duar; maskë regjeneruese për lëkurë; maskë kundër ndotjes për lëkurë; maskë pastruese për
lëkurë; vajra kozmetikë; vajra pastrues për lëkurë; vajra masazhi; vajra për trup dhe fytyrë;
dyllë masazhi për lëkurë; vaj dylli mbrojtës për lëkurë; vaj ushqyes dylli për lëkurë; trajtim
kozmetik për korrigjimin e lëkurës së fytyrës (plotësimin); pastrues ultra-i butë për lëkurën;
preparate për banjo, jo për qëllime mjekësore; preparate dushi për qëllime sanitare ose
dezodorimi [tualetëri]; larës i syve, jo për qëllime mjekësore, përkatësisht pastrues të syve;
krem për larjen e duarve; losion për banjo; preparate për pastrimin e lëkurës; maska
bukurie; produkte kozmetike të shitura në formën e kompleteve (kit); preparate kozmetike
të bukurisë; preparate për heqjen e grimit; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime
tualeti; losione për qëllime kozmetike; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; pomada
për qëllime kozmetike; xhel masazhi përveç për përdorim mjekësor; balsamë të ndryshëm
nga ato për qëllime mjekësore; preparate kolagjeni për qëllime kozmetike; preparate
fitokosmetike; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; krem për puçrra (akne),
përkatësisht krem pastrues të puçrrave (kozmetikë); tonik për flokët; larës i gojës, jo për
qëllime mjekësore; produkte zbardhuese; preparate për pastrimin e dhëmbëve; preparate për
kujdesin e dhëmbëve; preparate për zbardhimin e dhëmbëve; losione pastruese të
dhëmbëve; xhelatinë për zbardhjen e dhëmbëve; dezodorantë; dezodorantë në formën e
spërkatjeve (sprej) për gra; dezodorantë për kujdesin e trupit; dezodorantë për përdorim
personal në formë të stiksave; deodorantë kundër djersitjes; sapunë deodorant; pasta të
dhëmbëve në formën e pluhurit të ngurtë; shirita për zbardhjen e dhëmbëve; shirita të
impregnuar me preparate zbardhuese për dhëmbë [kozmetikë]; pasta të dhëmbëve për
zbardhjen e dhëmbëve; pasta të dhëmbëve në formën e pluhuri; pasta të dhëmbëve në
formën e xhelatinës; xhel për thonj; stilolapsa për rregullimin e thonjve; preparate për
riparimin e thonjve; preparate për forcimin e thonjve; kozmetikë për thonjtë; balsamues për
thonjtë; kondicioner për thonj; sipërfaqe gërryese për thonjtë; kremëra për thonjtë;
ngurtësues të thonjve; pastrues (polirues) të thonjve; bazë për polirimin e thonjve; losione
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kozmetike për forcimin e thonjve; preparate për kujdesin e thonjve; preparate për kujdesin e
thonjve për qëllime kozmetike.
5 Substancat dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; preparate ushqyese për përdorim
mjekësor, përgatitje vitaminash; ushqime për fëmijë; bimë medicinale; suplemente
ushqimore; shtesa dietike, vitamina, minerale dhe shtesa ushqyese; shtesa ushqimore;
shtesa dietike; vitamina; vitamina në formë pikash; vitamina në tableta; shtesa të
vitaminave në formë likuide; shtesa vitaminash; shtesa ushqimore që përbëhen nga
vitaminat; vitamina në formë të pijeve; pregatitje përzierjesh të vitaminave; vitamina në
formën e tabletave të tretëshme në ujë( shkumbëzuese); preparate të vitaminave në formën
e shtesave ushqimore; shtesa ushqimore dietike kryesisht të bazuara në vitamina; vitamina
dhe produkte minerale; shtesa ushqimore minerale; shtesa ushqimore dietike kryesisht të
bazuara në minerale; ekstrakte të bimëve medicinale; shtesa bimore; shtesa ushqimore të
përbëra nga aminoacidet; preparate aminoacide për qëllime mjekësore; preparate
aminoacide për qëllime farmaceutike; ushqime dietike për përdorim mjekësor; ilaçe
natyrore; produkte bimore medicinale; preparate dietike; çajra bimor; infuzione medicinale;
preparate mjekësore për kujdesin e lëkurës; preparate kimike për qëllime mjekësore ose
farmaceutike; preparate dietike dhe substanca për përdorim mjekësor ose farmaceutik; pije
dietike për qëllime mjekësore; çaj për dobësim për qëllime mjekësore; përgatitje mjekësore
për dobësim; balsame për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime mjekësore;
produkte nutriciente dhe shtesa për perdorim medicinal; produkte ushqimore dhe shtesa për
përdorim mjekësor; shtypës (ulës) të oreksit për qëllime mjekësore; qumështë amëze [royal
gel] (për qëllime mjekësore); vajra për qëllime mjekësore; preparate të elementëve në
gjurmë për konsum njerëzor; mikronutricent që përmbajnë ose bazohen në vitamina dhe /
ose minerale dhe / ose aminoacide dhe / ose acide yndyrore thelbësore dhe / ose elementë
gjurmë dhe / ose ekstrakte bimore për përdorim mjekësor; shtesa ushqimore të trajtuara për
mjekim; pasta mjekësore dhëmbësh; shampon mjekësor; preparate mjekësore për larjen e
duarve; shpërlarës mjekësor për larje të gojës; shpëlarje orale mjekësore; xhelatinë
mjekësor për kujdesin oral; produkte farmaceutike dhe higjienike dhe aq më tepër serum
fiziologjik; dezinfektues për qëllime higjienike; sapunë dezinfektues; peceta dezinfektuese;
antiseptikë; sapunë antibakterialë; preparate antibakteriale për larjen e duarve; xhel
dezinfektues antibakterial të lëkurës me bazë alkooli; produkte farmaceutike dhe sanitare;
suva, material për veshje; dezinfektues; sprej për hundë dhe përgatitje për pastrimin e
hundës për qëllime mjekësore; produkte dermatologjike; preparate farmaceutike për
higjienën dhe kujdesin për lëkurë, fytyrë, trup dhe flokë; produkte higjienike; stimulues për
rritjen e flokëve; preparate medicinale për rritjen e flokëve; preparate farmaceutike për
flokë; preparate medicinale për stimulimin e rritjes së flokëve; sapunë medicinal; pastrues
dezinfektues përveç sapunit; losione për lëkurë për qëllime mjekësore; losione farmaceutike
për lëkurë; kremëra mjekësorë për lëkurë; eliksir qetësues për lëkurën; preparate për
tonifikimin e lëkurës për qëllime mjekësore; preparate për pastrimin e lëkurës për qëllime
mjekësore; preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës; kremëra mjekësorë për mbrojtjen
e lëkurës; kremëra
mjekësorë për kujdesin ndaj lëkurës; losione për kujdesin e lëkurës për qëllime mjekësore;
kremëra për kujdesin e lëkurës për qëllime mjekësore; serum qetësues për lëkurë
[mjekësorë]; pomada për lëkurë për qëllime mjekësore; Vajra për kujdesin ndaj lëkurës
[mjekësore].
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(210) KS/M/ 2021/445
(220) 19/03/2021
(731) DYNAMIC AUTOMOTIVE
EUROPE GMBHLANDSBERGER
STRAßE 155 80687 MUNCHEN, DE
(591) Kaltër e mbyllur dhe e verdhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Bateri, elektrike, për automjete; tregues automatik të presionit të ulët në gomat e
automjeteve (goma); termostate për automjete; rregullatorët e tensionit për automjete
11 Kondicionerë ajri për automjete; shkrirës për automjete; fenerë për automobila;
ngrohje për automjete; llamba për sinjale drejtuese të automobilave; llamba për sinjalet
drejtuese për automjete; drita për automjete; drita për automobila; dritat (fenerët) e
automjeteve
12 Zinxhirë automobilistik; boshtet për automjete; shirita për kokëzat e rrotave; veshjet e
frenave për automjete; këpucë frenimi për automjete; pllaka frenimi për automjete; pllaka
frenimi për automobila; disqe frenash për automjete; frenat për automjete; kapakët për
rezervuarët e benzinës së automjeteve; kthetrat për automjete tokësore; kontaktues për
automjete tokësore; sinjalet e drejtimit për automjetet; zinxhirë drejtimi për automjete
tokësore; mbajtëse motorësh për automjete tokësore; kuti ingranazhesh për automjete
tokësore; ingranazhe për automjete tokësore; fshesa të dritave të përparme të automjeteve;
buri (sirena) për automjete; pasqyra të pasme; spirale amortizimi shoku për automjete;
amortizues për automobila; pasqyra anësore për automjete; timon për automjete; amortizues
pezullimi për automjete; zinxhirë transmisioni për automjete tokësore; bosht transmisioni
për automjete tokësore; transmisione për automjetet tokësore; karrocat për automjete;
amortizatorë për automjete.

(210) KS/M/ 2021/447
(220) 19/03/2021
(731) Blerina Salihu Euro Fly Sh.p.k
Prishtinë, Bulevardi Bill Clinton, KS
(740) Kastriot Berisha Podujevë, Lluzhan

(540) Euro Fly

(511) 35 ne baze te ndihmes operativ (zbatimit) te organizates ( industriale, komerciale,
tregtare); te ndihmoje ne menaxhimin e organizates; sherbimet relklamat.
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(210) KS/M/ 2021/448
(220) 22/03/2021
(731) Prizren Commerce Group SH.P.K
Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS
(591) E kuqe, e verdhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të
skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara
me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza)
ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga
patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira
nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira në këtë klasë;
çipsa prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të thata
30 Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor dhe ëmbëlsira; biskota;
makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;
prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe
preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate
drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje nga misri) ushqimi me
bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell,
miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur;
produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë
të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës
me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira
të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit;
kokoshka; flips, flips me kikirik.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve
gastronomike, kryesisht frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej
patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet,
miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje
e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje
nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra
ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre,
tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose
nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kiki
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(210) KS/M/ 2021/449
(220) 22/03/2021
(731) Prizren Commerce Group SH.P.K
Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS
(591) E kuqe, e verdhë, e zezë, kafe,e
gjelbër
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të
skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara
me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza)
ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga
patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira
nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira në këtë klasë;
çipsa prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të thata
30 Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor dhe ëmbëlsira; biskota;
makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;
prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe
preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate
drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje nga misri) ushqimi me
bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell,
miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur;
produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë
të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës
me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira
të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit;
kokoshka; flips, flips me kikirik
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve
gastronomike, kryesisht frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej
patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet,
miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje
e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje
nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra
ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre,
tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose
nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik
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(210) KS/M/ 2021/450
(220) 22/03/2021
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel,
DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Eco Freude

(511) 1 Preparate kimike hidroizoluese për artikujt prej pëlhure; Kemikale të ngopura me
tekstil; Preparate stofi [jo me ngjyrë] për mbrojtje nga efektet e ujit; Agjentë kimikë për
ngjyrosje të tekstilit, gëzofë, lëkurë, pëlhurë jo e endur; Kripëra për qëllime industriale;
Substanca kimike, materiale kimike dhe përgatitje kimike, dhe elemente natyrale; Ujë i
distiluar; përgatitjet për zbutjen e ujit; Kripëra [preparate kimike]; Preparate kimike për
largimin e njollave; Kemikale parandaluese për përdorim në qilima; Kemikale të cilat
parandalojnë njollat për përdorim në pëlhura; Produkte për dekalcifikimin e ujit;
3 Tableta për makinën larëse të enëve; Detergjente për larjen e enëve; Detergjente për
larjen e enëve; Detergjente për makinën larëse të enëve; Vajra esenciale dhe ekstrakte
aromatike; Largues gëlqereje; Preparate për pastrimin e xhamit; Pastrues për destinime
shtëpiake; Aromatizues shtëpiak; Spërkatës aromatizues për dhomë; Preparate për
aromatizimin e ajrit; Rimbushës për shpërndarësin e aromatizuesit elektrik të dhomës;
Rimbushës për shpërndarësin e aromatizuesit jo-elektrik të dhomës; Pëlhura aromatizuese;
Lecka të ngopura me detergjent për pastrim; Pëlhura të holla të ngopura me losione
kozmetike; Preparate për lustrim; Substanca të lëngshme për pastrim; Pluhur pastrues për
destinime të përgjithshme; Pluhur pastrues; Deterxhent i lëngshëm për pastrim të rrobave;
Preparate për larje të rrobave; Lëng aromatik për material prej liri; Deodorantë dhe
antiperspirantë; Substanca për pastrim; Pluhur për makinën larëse të enëve; Ndihmues për
shpëlarje; Pastrues mobiliesh; Përbërje për përpunimin e dyshemesë; Largues njollash;
Preparate për pastrimin e furrës; Shtresë tharëse antistatike; Pastrues tapicerie; Agjentë për
shpëlarjen e enëve në makinën larëse të enëve; Detergjentë të lëngshëm për larjen e enëve;
Lëng për larjen e enëve; Sapun pluhur; Ngjyrosje e rrobave; Qese për aromatizimin e
materialeve prej liri; Spërkatje aromatike për materiale prej liri; Sapun rrobash; Vajra
esenciale aromatike për destinime të lavanderisë; Preparate lustrimi; Pëlhura të ngopura për
lustrim; Përbërje për pastrimin e tualetit; Pastrues tualeti; artikuj jo-mjekësor për tualet;
Pastrues të dritareve në formë spërkatësi; Agjentë kundër njollave për destinime të
pastrimit; Preparate pastrues për pastrimin e kulluesve; Preparat shkëlqyes për qëllime të
lavanderisë; Preparate zbutëse [niseshte]; Sodë zbardhues; Preparate zbardhuese; Krem
këpucësh; Sprej këpucësh; Lustrues këpucësh; Këpucë e zezë [lustrues këpucësh]; Përbërje
për pastrimin e këpucëve; Krem për pastrimin e këpucëve; Pastrues këpucësh [preparate];
Kremra për lëkurë; Preparate për pastrim dhe lustrim të lëkurës dhe këpucëve; Kremra
mbrojtës për lëkurë; Preparate pastrimi për lëkurë; Përbërje me shkëlqim për dyshemesë;
Preparate për lavanderi; Sapun; Sapun; Aromatizim; Parfume; Artikuj të kozmetikës;
Preparate për banjë; Antiperspirantë [tualet]; Preparate për heqjen e flokëve dhe rrojë;
Shkumë rroje; Preparate për rrojë; Sapun për rrojë; Preparate dhe trajtime për flokë;
Shampon i ngurtë; Shampon i ngurtë; Losione për flokë; Losione për flokë; Pastë
dhëmbësh; Pastë dhëmbësh; Maska për flokë; Vajra për kondicionimin e flokëve; Preparate
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për kujdesin e lëkurës; Artikuj për tualetin; Preparate për pastrimin e trupit dhe kujdes
bukurie; Preparate për grim; Parfume dhe aroma; Preparate për higjienë orale; Preparate
pastrimi dhe aromatizimi; Sapunë dhe xhel; Tonerë për përdorim kozmetik; Lëkuese
eksfoliante; Maska bukurie; Preparate jo mjekësore për kujdesin e buzëve; Lesh pambuku
për qëllime kozmetike; Tampona pambuku për destinime kozmetike; Heqës për llak të
thonjve; Shampon; Llak flokësh; Shkumë për flokë; Xhel stilimi; Kondicioner për
shampon; Preparate për heqjen e ngjyrave; Llak i thonjve; Xhel për thonj; Krem thonjsh;
Forcues për thonj; Ngjyrë për flokë; Preparate për riparimin e thonjve; Glazurë për flokë;
Shampon; Xhel dushi; Sapun dushi; Kremra dushi; Xhel dushi dhe banjë; Krem për lëkurë;
Kremra kozmetike; Kremra për fytyrë për përdorim kozmetik; Krem kundër rrudhave;
Kremra për duar; Sapunë në formë të lëngët; Sapunë për duar; Losion për duar; Losione
nga qumështi për kujdesin e lëkurës; Losion për trup; Krem për natë; Losione të
parfumuara [preparate tualeti]; Kremra, losione dhe xhel hidratues; Buzëkuq;
antiperspirantë në formë e spërkatjes; Deodorantë rrotullues [preparate tualet]; Kripëra
banje; Kozmetikë për fëmijë; Shkumë dushi dhe banjo; Dush me flluska; Lëngjet e
shkumëzimit të banjës; Bojëra kozmetike; Kozmetikë për përdorim në flokë; Peceta të
mbarsura me një pastrues të lëkurës; Preparate për pastrimin e flokëve; Xhela për sy; Krem
për sy; Losion për mjekër; Xhel për rrojë; Balsam për rrojë; Deodorantë për përdorim
personal [parfum]; Deodorantë, për përdorim personal në formë shkopi; Antiperspirantë për
përdorim personal; Kremra kundër plakjes; Kremra hidratues; Preparate pas rrojës;
Hidratues; Xhel dushi; Parfume; Pomadë për destinime kozmetike; Kremë eksfoliant;
Eksfoliante për kujdesin e lëkurës; Eksfoliante për pastrimin e lëkurës; Kozmetikë në formë
xheli; Xhel flokësh; Losion për sy; Kremëra për heqjen e qimeve në fytyrë; Xhel për heqjen
e qimeve në fytyrë; Korrektor për fytyrë; Losione kozmetike për fytyrën; Kremra për duar;
Pluhur pudër, për përdorim tualeti; Korrektor për njolla; Dyllë për flokë; Llak për flokë;
Kremra për flokë; Rregullues flokësh; Balsam për flokë; Preparate për drejtimin e flokëve;
Kremra shpleksesh; Xhela për mbrojtjen e flokëve; Losione për mbrojtjen e flokëve; Dyllë
për stilimin e flokëve; Hidratues flokësh; Ngjyrë për flokë; Losion ngjyre për flokë; Vajra
eterikë; Preparate Aloe Vera për destinime kozmetike; Balsam, përveç atyre për destinime
mjekësore; Yndyra për qëllime kozmetike; Komplete kozmetike; Kozmetikë; Vajra për
destinime tualeti; Kozmetikë për përdorim personal; Kondicioner për kutikula; Preparate
sanitare duke qenë artikuj tualeti; Preparate higjienike jo-mjekësore; Preparate për kujdesin
e lëkurës, syve dhe thonjve; Pëlhurë e mbushur me preparate për heqjen e grimit; Preparate
për grim; Shkumë pastrues për lëkurë; Kremra dhe losione kozmetike; Kozmetikë për
përdorim në lëkurë; Kozmetikë për kujdesin e bukurisë; Preparate për banjë dhe dush;
Pastrues (fërkues) për këmbë; Preparate për heqjen e grimit; Kozmetikë dekorative; Lapsa
kozmetikë; Kremra kozmetikë; Grim për fytyrë; Grim bazik; Grim për fytyrë dhe trup;
Maskë bukurie; Preparate kozmetike për qerpikë; Sapunë kremozë; Sapunë në formë të
lëngët; Sapun për fytyrë; Sapun i lëngshëm për trup; Pastrues (scrub) për këmbë; Pastrues
(likuid) për duar; Qumësht për dush; Antiperspirantë [preparate tualeti]; Preparate kundër
plakjes për kujdesin e lëkurës; Hidratues kundër plakjes; Preparate për zbardhjen e lëkurës;
Kremra dhe losione për rrezitje në diell; Maska hidratuese për lëkurë; Aromë freskuese për
lëkurë; Maskë për fytyrë; Pako maskë për fytyrë; Losione për kujdes të lëkurës [preparate
kozmetike]; Pastrues i lëkurës; Preparate për fytyrë; Vajra për destinime kozmetike;
Losione për destinime kozmetike; Preparate për kujdesin e thonjve; Losion për rrojë;
Kremra pastrues; Qumësht pastrues për destinime kozmetike; Kremra dite; Kremra jo29
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mjekësor për lëkurë; Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Kozmetikë për vetulla;
Pastrues për sy, jo për destinime mjekësore; Vajra trupi [për përdorim kozmetik]; Xhel për
trup; Pudër për trup; Krem për trup; Sprej për trup; Pastrues për trup; Pastrues për trup;
Vajra për masazh të trupit; Spërkatës për trup; Kremra aromatike për trup; Llak aromatik
për trup; Losione aromatike për trup; Pastrues kozmetik për trup; Llak për vaj trupi; Vajra
për trup dhe fytyrë; Vajra për fytyrë; Kremra për fytyrë për përdorim kozmetik; Vajra për
masazh në fytyrë; Pastrim fytyre [preparate kozmetike]; Kokrra për pastrimin e fytyrës;
Pluhur pudër për flokë; Serum për flokë; Lëng për flokë; Ngjyrë për vetulla dhe për flokë;
Losion për flokë; Losion për flokë; Llak për flokë; Shpëlarës për flokë [kondicioner
shampon]; Shampon; Krem depilues; Preparate për vendosjen e flokëve; Largues të
ngjyrave të flokëve; Ngjitës për flokë; Preparate për valëzimin e flokëve; Preparate për
mbrojtjen e flokëve nga dielli; Preparate për kujdesin e flokëve, jo për destinime mjekësore;
Shirita kondicioner për flokë; Ngjitës për qerpikë, flokë dhe thonjë artificialë; Vaj për
rregullimin e flokëve; Zbutës për flokë; Kondicioner për flokë; Maskë për kujdesin e
flokëve; Ngjyrë për flokë; Maskë për stilimin e flokëve; Pomada për flokë; Trajtime të
përhershme të flokëve; Shkumë për flokët [tualet] për përdorim në stilimin e flokëve;
Kondicioner në formë spërkatës për lëkurë të kokës; Preparate kozmetike për flokë dhe
lëkurën e kokës; Trajtime të lëkurës të kokës (jo-mjekësore); Krem jo-mjekues për
trajtimin e lëkurës të kokës; Bandazh për sy me xhel për destinime kozmetike; Grim i syve;
Lapsa për vetulla; Qese aromë për jastëkët e syve; Vetulla artificiale të vetë ngjitshme;
Lapsa për sy; Maska xheli për sy; Ngjyrë për vetulla; Hijezim për kapak të syve; Ngjyra
për vetulla; Pudër për vetulla; Heqës i grimit të syve; Korrektor për sy; Produkte pastruese
për sy; Losione për rrudha të syve; Produkte të kujdesit për sy (Jo-mjekësore); Kremra (jomjekësor) për sy; Preparate për pastrimin e hundës për destinime personale sanitare;
Komplete të produkteve kozmetike të kujdesit oral; Shkëlqim buzësh; Kuti për buzëkuq;
Buzëkuq i kuq; Balsam për buzë [Jo-mjekësor]; Krem për buzë; Kozmetikë për buzë;
Neutralizues për buzë; Mbrojtës për buzë [kozmetikë]; Balsamues për buzë; Laps për buzë;
Losion për lëkurë; Kremra për rrezitje të lëkurës; Losion për pastrimin e lëkurës; Hidratues
i lëkurës; Vajra kozmetikë për epidermën; Preparate për mbrojtjen nga dielli [kozmetikë];
Shkumë për kujdesin e lëkurës; Krem pastrues i lëkurës; Maskë për lëkurën prej argjile;
Largues i grimit në lëkurë [kozmetikë]; Kremra hidratues për lëkurë [kozmetikë]; Pastrues i
lëkurës [kozmetikë]; Grim për lëkurë; Preparate kozmetike për forcimin e lëkurës; Vajra të
parfumuar për kujdesin e lëkurës; Vajra esencial për kujdesin e lëkurës; Kremra për
zvogëlimin e njollave të moshës; Vajra për rrezitje dielli; Krem për lëkurë; Sprej pastrues
dhe freskues për lëkurës; Përbërje për kujdesin e lëkurës pas ekspozimit në rreze të diellit;
Sapun i ngurtësuar për larjen e trupit; Pastrues shtresor për trup; Deodorantë për kujdesin e
trupit; Losione aromatike për trup dhe kremra; Shkëlqyes për fytyrë dhe trup; Tonerë për
fytyrë [kozmetikë]; Kozmetikë në formën e losioneve; Hidratues për trup; Maskë për trup;
Ngjitës artistik për trup; Shkumë për pastrimin e trupit; Ngjyrë për trup për destinime
kozmetike; Hidratues për trup dhe fytyrë; Hidratues për duar dhe trup; Emulsione larëse pa
sapun për trup; Soufflé për trup; Pastrues i llakut të thonjve [kozmetikë]; Vaj trëndafili për
destinime kozmetike; Peceta për fytyrë me përmbajtje të produkteve kozmetike; Preparate
kozmetike për shtrëngim kozmetik të gjoksit; Agjentë pastrues për duar; Kremra kozmetikë
të duarve; Maska dore për kujdesin e lëkurës; Paketime me rimbushje për shishet me sprej
të sapunit për duar; Losion tonifikues, për fytyrë, trup dhe duar; Këllëf për thonjtë e
gishtave; Thonjtë artificial; Forcues të thonjve; Largues të llakut të thonjve; Ngjitës për
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thonj artificial; Ngjitës për forcimin e thonjve; Losione për forcimin e thonjve; Materiali i
mbivendosjes së thonjve të gishtave të dorës; Spërkatës jo-mjekësorë; Pastrues për
destinime intime të higjienës personale, jo mjekësore; Preparate për larje për destinime
sanitare ose deodorante personale [artikuj për tualet]; Sapun për djersitjen e këmbëve;
Deodorantë për këmbë; Preparate kundër djersitjes të këmbëve jo-mjekësore; Sapun i
lëngshëm që përdoret në pastrimin e këmbëve; Maska për këmbë për kujdesin e lëkurës;
Guraleca për zbutjen e këmbëve; Pudër për këmbë [jo-mjekësore]; Pudër e lehtë për fytyrë;
Shkëlqyes për fytyrë; Pudër pluhur për fytyrë; Pastrues (Scrub) për fytyrë; Kremëra për
fytyrë për përdorim kozmetik; Qumësht pastrues i fytyrës; Hidratues fytyre [preparate
kozmetik]; Preparate për grim për fytyrë dhe trupi; Sapunë të lëngshëm për duar dhe fytyrë;
Peceta të lagura me përbërës pastruesish për përdorim në fytyrë; Preparate kozmetike
minimizuese të rrudhave për përdorim të ditës në fytyrë; Xhel për fytyrë; Pudër për fytyrë;
Hidratues për fytyrën; Maska pastrues për fytyrë; Pastrim për fytyrë [kozmetikë]; Pastrim
për fytyrë [kozmetike]; Grim për fytyrë; Pudër letre për fytyrë; Preparate jo mjekësore për
kujdesin e fytyrës; Maska për fytyrë; Ngjyrë për fytyrë; Pluhur kozmetike për fytyrë;
Tonikë bukurie për aplikim në fytyrë; Losione për heqjen e grimit; Qumësht për heqjen e
grimit; Pastrues i grimit të syve; Krem bazë; Kremra për rrezitje; Vajra aromatik; Vaj
jasemini; Vaj livando; Vaj bajame; Vajra për parfume dhe aroma; Ujë tualeti; Ujë Parfumi;
Llak i thonjve; Zbutës i rrobave; Detergjente që largojnë papastërtitë; Lecka për pastrimin e
dyshemesë të mbushura me agjentë pastrues.
4 Spiritikët e metiluar për karburant [alkoolet e karburantit të denatyruar]; Lubrifikantë dhe
yndyra industriale, dyllë dhe lëngje; Përbërjet për kontrollimin e pluhurit; Karburantet dhe
ndriçuesit; Qirinj të parfumuar; Qirinj aromatizues-aromatik;
5 Sprej për aromatizimin e dhomave; Preparate për aromatizimin e ajrit; Preparate dhe
artikuj sanitar; Deodorante për tualet; Dezinfektues dhe antiseptikë; Pastrues për përdorim
shtëpiak; Deodorantë për tekstil; Deodorantë për frigorifer; Deodorantë për tapiceri;
Deodorantë për veshje; Deodorantë për veshje dhe tekstil; Sprej për aromatizimin e ajrit;
Peceta medicinale të ngopura; Aromatizues për makina; Aromë freskuese për makina;
Farmaceutikë; Preparate për banjë për destinime mjekësore; Kripëra banje për destinime
mjekësore; Leukoplaste, materiale për veshje; Veshje, mjekësore; Jastëkë të mbushur;
Dezinfektues; Artikuj absorbues për higjienë personale; Produkte të higjienës për femra;
Veshje për destinime mjekësore; Pëlhura pambuku për destinime mjekësore; Preparate
mjekësore për kujdesin e buzëve; Kripëra për banjë me ujë mineral; Sapun antibakterial;
Sapunë dhe detergjentë mjekësorë dhe sanitues; Kremra mjekësorë për lëkurën; Losione të
lëkurës; Losione për kujdesin e lëkurës [mjekësore]; Preparate mjekësore për trajtimin e
lëkurës; Preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës; Përgatitjet për pastrimin e lëkurës
për përdorim mjekësor; Farmaceutikë dhe ilaçe natyrore; Baltë për banjë; Preparate
terapeutike për banjë; Pelena për foshnje dhe inkontinentet; Pelena për mosmbajtje urinare
ose sekretive; Pampersa për mosmbajtje urinare ose sekretive; Veshje për mosmbajtje
urinare ose sekretive; Peshqirë sanitarë; Fasha menstruacionesh; Pantilina (ulloshka); Brekë
sanitare; Tampona sanitare; Shtesa dietike dhe përgatitje dietike; Kafe për qëllime
farmaceutike; Pije medicinale; Shtesa ushqimore minerale; Shtesa ushqimore; Fibra dietike;
Preparate vitaminash; Preparate vitaminash; Pastrues Vakum Deodorant.
6 Mbyllëse metalike të shisheve; Dryna; Shporta prej metali; Varëse (në derë -) prej
metali; KonservA prej metali; Grepa prej metali; Grepa me ngjitës
Klasa 8: Hapëse konservash, jo elektrike; Skalpel; Takëmet e ngrënies; Gërshërë; Gërshërë
31

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

për shpendë; Takëmet e ngrënies; Thika; Thika; Thika; Pirunë; Lugë; Lugë; Lugë; Prerëse
vezësh, jo elektrike; Prerëse vezësh [jo elektrike]; Zdruktha; Pinca; Brisqe; Brisqe rroje;
Rripa për mprehje të brisqeve; Takëmi i rrojës; Pajisje për stilimin e flokëve; Veglat e
prerjes dhe heqjes së flokëve; Mjete për manikyr dhe pedikyr; Limë për kallo; Prerës
kallosh; Limë metali [mjet]; Pajisjet elektronike që përdoren për pastrimin (eksfoliimin) e
lëkurës; Lima elektronike të këmbëve; Prerëse flokësh; Aparate depilimi; Makinë prerëse
[mjete që operohen me dorë]; Vegla higjienike dhe të bukurisë që operohen me dorë për
njerëzit dhe kafshët; Lakues i qerpikëve; Hekura elektrike për stilimin e flokëve; Hekura
elektrike për drejtimin e flokëve; Pajisje elektrike për lakimin e flokëve; Prerëse për
përdorim personal [elektrik dhe jo elektrik]; Aparate që operohen me dorë për kujdesin
kozmetik të vetullave; Prerëse manuale; Vegla dore për përdorim në kujdesin për bukurinë;
Mjete dore për pastrimin e lëkurës; Vegla dore për heqjen e lëkurës së fortë; Vegla për
pedikyr; Piskatore artificiale për qerpikët; Gërshërë; Gërshërë; Ndarës (krehër) të
qerpikëve; Mjete për artin e trupit; Spërkatës [mjete që operohen me dorë]; Drejtues
elektrik për flokë; Hekura elektrike për kaçurrela; Hekur për kaçurrela (figaro); Vegla dore
për flokë kaçurrela; Vegla dore jo elektrike për flokë kaçurrela; Hekura jo elektrike për
kaçurrela; Hekura për lakim të flokëve; Sete për manikyr, elektrike; Lima thonjsh,
elektrike; Lima thonjsh; Prerëse thonjsh; Piskatore kutikulash; Gërshërë për thonj;
Piskatore e thonjve; Limë; Vegël elektrike për lyerje të thonjve; Limë për këmbë; Shtytës të
kutikulës; Prerëse për trajtimin e lëkurës së thonjve; Vegël për prerjen e mjekrës; Gërshërë
për prerjen e flokëve; Mjet për formësimin e mjekrës; Prerëse e qimeve të hundës; Makinë
për prerjen e mjekrës jo elektrike; Makinë rroje elektrike; Këllëf me vegla rroje; Mbajtës
për teh rroje; Qëruese; Gërshërë shtëpiake; Gërshërë për shpendë; Lugë për ve; Mjet
manual për qërim dhe heqje të farave; Çekan mishi; Prerës perimesh; Hapës i sigurt i
kanaçeve; Hapës kanaçeje; Pirunë plastike; Servues sallate; dorezë teleskopike (jo prej
metali) për vegla dore
11 Sisteme për shpërndarje të aromatizuesit të ajrit; Bombol me vrimë elektrike për
aromatizues; Aromatizuesit të ajrit që futen në prizë; Pajisjet e ngrohjes, ventilimit dhe
kondicionimit dhe pastrimit (të ambientit); Bombol dezinfektuese për tualet; Ndezës të
alkoolit;
16 Instrumente shkrimi; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Letër; Etiketa ngjitëse;
Karton; letër shkrimi dhe letër shtypi; kapëse shënimesh
20 Kapëse perdesh; Mbyllëse të shisheve, jo prej metali; Mbyllëse të shisheve jo prej
metali; Varëse palltosh; Rafte [mobilie]; Mbulesa të rrobave [për ruajtje]; Raft sirtarësh;
Shporta, jo metalike; Tabaka, jo prej metali; Varëse, jo prej metali; Varëse (për derë) prej
materialeve jometalike; Kuti veglash, jo prej metali; Kuti varësesh (jo metalike) posaçërisht
për varëse perdesh; Këmbë plastike për mobilie; Mbrojtës lavamani; Tapë gome për
kullimin e vaskave, legenëve dhe dusheve
21 Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, material për prodhimin e furçave; Shpatull për
qëllime shtëpiake; Lecka këpucësh; Pëlhura antistatike për përdorim shtëpiak; Enë
shtëpiake për pastrim, furça dhe materiale për prodhimin e furçave; Pëlhura mikrofibre për
pastrim; Furça për pastrimin e mbathjeve; Dispenserë për detergjente; Lëkurë lustruese;
Porcelan; Enë prej argjile; Enë qelqi; Vakum gome për pastrimin e kulluesve të bllokuar;
Doreza për qëllime shtëpiake; Enë për qëllime shtëpiake; Tenxhere për speca; Kurthe
fluturimi; Fshesat e forta; Përzierës për erëza; Përzierësit e kripës dhe piperit; Tenxhere për
speca [jo prej metali të çmuar]; Enë dhe kontejnerë shtëpiakë ose kuzhine; Kapëse të
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rrobave; Vegla pastrimi që operohen me dorë; Tenxhere; Mullinj për qëllime shtëpiake, që
operohen me dorë; Shtypës të hudhrës [enë kuzhine]; Grirëse e arrëmyshkut; Kontejnerë
shtëpiakë; Grirëse për përdorim në kuzhinë; Tëhollës, shtëpiak; Enë kuzhine; Hapës tapash,
elektrike dhe jo elektrike; Enë; Sitë; Filtra çaji; Kullues çaji; Kova; Shishe; Brirë këpucësh;
Formësues këpucësh; Sitë për qëllime shtëpiake; Zmadhues për pantallona; Shporta për
qëllime shtëpiake; Krehër; Sfungjer; Sfungjerë pastrimi; Krehër dhe sfungjer; Furça (përveç
furçave të bojës); Furça; Furça për larjen e enëve; Furça tualeti; Furça shishesh; Artikujt
pastrimi; Fshesa; Lecka për pastrim; Lecka për pastrimin e syzeve; Lecka për larjen e
dyshemeve; Lecka pluhuri [rrecka]; Lecka lustruese; Tel enësh; Tenxhere; Oturak;
Kontejnerë shtëpiak; Përzierës koktejesh; Filtra kafeje, jo elektrike; Tenxhere për speca;
Gryka për derdhje që vendosen në shishe; Furça për ëmbëlsira; Kurthe minjsh; Filxhan;
Spatula; Çanta zbukuruese të ëmbëlsirave [qese pastiçerie]; Enë për gjalpë; Hinka; Gota;
Raft peshqirësh; Grykë për derdhjen e verës; Kruajtëse dhëmbësh; Kova; Komplete
tenxheresh për gatim; Enë porcelani; Enë për përzierje; Enë për qëllime shtëpiake; Hapëse
tapash, elektrike dhe jo elektrike; Lugë për akullore; Enë kuzhine; Tigan; Përzierës për
erëza; Filtra çaji; Kullues çaji; Shporta për qëllime shtëpiake; Forma për biskota; Mbrojtëse
për të kapur tenxheret; Dorashka furre; Mbajtëse tenxheresh; Tepsi për kek; Kavanoza qelqi
[damixhanë]; Pipëz për pije; Kaci pluhuri; Rrahës (mikser) , jo elektrik; Rafte për furça
rroje; Sfungjer; Krehër; Krehër; Material për prodhimin e furçave; Furça grimi; Peceta
pastruese; Furça elektrike, përveç pjesëve të makinerive; Shishe për sapun; Furça flokësh;
Krehër flokësh; Enë plastike për lyerjen e flokëve; Furça për ngjyrosjen e flokëve; Doreza
për qëllime shtëpiake; Shishe për aplikimin e ngjyrave të flokëve; Kuti me ndarëse për
mbajtjen e aksesorëve të flokëve për përdorim shtëpiak; Pajisje për heqjen e grimit; Furça
për vetulla; Enë kozmetike; Sfungjerë për grim; Kuti pudre; Çantë tualeti; Furça rroje; Enë
kozmetike dhe tualeti; Flokë për furça; Brusha; Brusha (përveç brushave të pikturimit);
Furça thonjsh; Sfungjerë për pudër; Sfungjerë me efekt gërryes për pastrim të lëkurës;
Brusha qerpikësh; Rafte për kozmetikë; Gomë për ndarje të gishtave të këmbës për
përdorim në pedikyr; Enë tualeti; Furça banje; Furça për pastrimin e lëkurës; Furça për
higjienën personale; Sfungjerë pastrues të fytyrës; Peceta eksfoliante për këmbë; Masazher
i lëkurës së kokës; Sfungjer kozmetik; Shishe spërkatëse boshe; Brusha eksfoliante;
Pantofla eksfoliante; Mashë për skarë; Arrëthyese; Mashë shërbimi; Bisht fshesash, jo prej
metali; Rul pëlhure; Enë brumi; Mbulesa të tavolinave të hekurosjes; Kovë kozmetike;
Mbajtëse mbulesash tavoline (jo metalike); pajisje për pastrimin e tenxhereve që operohen
me dorë; Pastrues dyshemeje; Mbulesa zëvendësuese për fshirëse; Fshirëse dritaresh; fshij;
fshesa që operohen me dorë; Lopata; Peceta për të përdorim të përgjithshëm pastrimi;
Leckë sfungjer; Mbulesa enësh; Peceta shtëpiake për qëllime pastrimi; Lecka për pastrimin
e dritareve; Lecka mikrofibre për qëllime pastrimi; Pajisje për pastrimin e tualetit; Mbajtëse
gotash; Mbledhës vezësh; Forma për kuba akulli; Forma për qëllime shtëpiake, veçanërisht
forma për pjekje; Furçë për skuqje; Lugë gatimi; Shtizë; Kapsula me çokollatë; Lugë për
përzierje; Kapsulë kremi; Mbajtëse mbulesash tavoline; Kapëse e mbulesës së tryezës;
Spërkatës; Shtrydhëse frutash jo-elektronike për përdorim shtëpiak; Dozues sheqeri; Sitë
kulluese; Shporta bosh për takëm; Shporta grumbulluese për familjen; Ibrik, sidomos me
mbështjellës të butë; Kanaçe ushqimore të freskëta; Kuti konservimi për ngrirje; Kulluese
enësh; Kallëp në formë kutie për ëmbëlsira; Kuti për bukë krokante; Kanaçe konservimi për
përdorim shtëpiak; Kallëp për ëmbëlsira; Mbajtëse për ekspozim të ëmbëlsirës; Vegla
ëmbëlsirash prej metali të çmuar; Gjilpëra (shtiza) për roladë; Unaza rolade; Shish qebapë;
33

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Mbajtës të kripës dhe piperit të bëra prej metali të çmuar; Mbrojtës nga spërkatja për tigan;
Prerës në rende për përdorim shtëpiak prej metali të çmuar; Grykë nga plastika për derdhje
kur derdhim pije; Shporta lavanderie (jo metalike); Vaska për lavanderi; Shporta për
qëllime shtëpiake; Prerëse hudhre; Shkop metali për fshesë; Hapës i kapakut (jo
elektronik); Shkopinj teleskopik (jo prej metali) për sendet e pastrimit të shtëpisë
35 Shërbime të analizës së biznesit, hulumtimit dhe informacionit; Shërbime reklamimi,
marketingu dhe promovimi; Ndihma për biznesin, shërbimet e menaxhimit dhe
administrative; Shërbime reklamimi, marketingu dhe këshillimi promovues, këshillues dhe
ndihmës; Shërbimet e programit të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; Shërbime të
shfaqjeve tregtare dhe ekspozitave; Kryerja e shfaqjeve tregtare; Shërbime të
marrëdhënieve me publikun; Demonstrimet e produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së
produkteve; Shpërndarja e materialit reklamues, të marketingut dhe promovues; Sigurimi i
hapësirës, kohës dhe medias reklamuese; Hulumtim tregu; Grumbullimi dhe sistematizimi i
të dhënave të biznesit; Analiza e çmimit të kostos; Shërbime të klipeve të lajmeve; Reklama
në internet; Shërbime dyqanesh me pakicë në internet lidhur me produktet kozmetike dhe të
bukurisë; Organizimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në internet;
Sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
Prokurimi i kontratave [për të tjerët]; Prokurimi i kontratave për të tjerët në lidhje me
shitjen e mallrave; Rregullimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave;
Rregullimi i kontratave, për të tjerët, për blerjen dhe shitjen e mallrave; Rregullimi i
kontratave, për të tjerët, për ofrimin e shërbimeve; Shërbime të shitjes me pakicë dhe
shumicë në fushat e produkteve të kujdesit për trupin, pastërtisë së trupit dhe përgatitjet e
kujdesit për trupin, parfumerisë dhe aromave, përgatitjeve për higjienën orale, grimit,
sapunëve dhe shampove, aditivëve të banjës dhe dushit, deodorantëve dhe produkteve
antidjersë, produkteve të kujdesit për lëkurën, rregullimit të flokëve dhe tretmanëve për
flokët, produkteve depiluese dhe të rrojës, produkteve për kujdesin e kafshëve, preparateve
pastruese dhe aromatike, lëndëve djegëse dhe ndriçuese, preparateve dietike dhe
suplementeve ushqimore, produkteve ushqimore për fëmijë.; Shërbime me pakicë dhe
shumicë të produkteve dhe artikujve sanitarë, veshjeve, mbulesave dhe aplikuesve
[mjekësorë], ilaçeve dhe ilaçeve natyrore, testeve të shtatzënisë, pajisjeve personale dhe të
kujdesit për bukurinë për njerëz dhe kafshë, pajisjeve për modelimin e flokëve, pajisjeve
për manikyr dhe pedikyr, pajisjeve për prerje dhe heqje të flokëve, pajisjeve për rruajtje,
mjeteve për përgatitjen e ushqimit, enëve të kuzhinës, thikave dhe takëmit të kuzhinës.;
Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në fushat e softuerit, teknologjisë së
informacionit dhe pajisjeve audiovizuale, mallrave dhe aksesorëve elektronikë dhe
elektrikë, syzeve, pajisjeve për mbrojtjen e dëgjimit, mjeteve ushqyese dhe biberonëve,
mjeteve ndihmëse seksuale, aparateve dhe instrumenteve mjekësore dhe veterinare, mjeteve
kontraceptive, diagnostikuese, ekzaminuese dhe pajisjeve të monitorimit.; Shërbime të
shitjes me pakicë dhe shumicë në fushat e pajisjeve të masazhit, ndriçimit, stolive, orës,
kutive të argjendarisë dhe orës, veprave të artit dhe figurave nga letra ose kartoni dhe
modeleve arkitektonike, materialeve dhe pajisjeve dekorative dhe artistike, çantave, qeseve
dhe artikujve për paketim, qëllime të mbështjelljes dhe arkivimit të letrës, kartonit ose
plastikës, materialeve të shkrimit, materialeve mësimore dhe udhëzuese.; Shërbime me
pakicë dhe shumicë të ngjitësve për artikuj shkrimi ose shtëpiak, materiale të shtypura, letër
dhe karton, artikuj të shpenzueshëm prej letre, çanta, thasë dhe artikuj për paketim,
ambalazh dhe arkivim, prej letre, kartoni ose plastike, mobilie dhe orendi, shtretër, këllëf,
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dyshekë, jastëk, strehim dhe shtretër kafshësh, artikuj dekorativë, artikuj kopshtarie.;
Shërbime me pakicë dhe shumicë të furçave, furçave të bojërave dhe fshesave dhe
materialeve për prodhimin e furçave, enëve të tavolinës, enëve të gatimit dhe kontejnerëve,
gotave, enëve për pije, takëmit, enëve të kuzhinës dhe enëve të qelqit për përgatitje të
pijeve, mjeteve të pastrimit dhe materialeve të pastrimit, produkteve kozmetike dhe të
tualetit dhe artikujve të banjës, artikujve të blegtorisë, artikujve shtëpiakë për veshje dhe
mbathje, artikujve të tekstilit dhe zëvendësueseve të tekstilit, kapelave të kokës, artikujve të
veshjes, artikujve të mbathjeve, aksesorëve për veshje, makinave qepëse; Shërbime me
pakicë dhe shumicë në artikuj të qepjes, lëmsheve, pëlhurave dhe artikujve dekorativë të
tekstilit, aksesorëve të flokëve, figarove, artikujve për rregullimin e flokëve dhe flokëve të
shtuara, artikuj dhe pajisjeve sportive, lodra, lojëra dhe lojës curios, ushqime, artikuj
ushqimor.

(210) KS/M/ 2021/451
(220) 23/03/2021
(731) WONDER WAFFEL MARKETING
GMBH CHARLOTTENSTR. 95, 10969
BERLIN, GERMANY, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) Wonder Waffel

(511) 30 “Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe preparate
të bëra nga drithërat; bukë; torte dhe ëmbëlsira; akuj; sheqer; mjaltë; tharmë; maja; pluhur
pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca (erëza); erëza; akull; ëmbëlsira; kifle; biskota;
ëmbëlsirat dhe çokollatat; sanduiçe; fruta nga xhelatina; marcipan; shurup, domethënë
shurup çokollate, shurup për pjesën e sipërme të ëmbëlsirave”.
35 “Shërbime reklamimi; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës;
reklamim online në një rrjet kompjuterik; tregtia me shumicë dhe pakicë në lidhje me
veshjet, këpucët dhe mbathjet e kokës, kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapiokë
dhe sago, miell dhe preparate të bëra nga drithërat, bukë, torte dhe ëmbëlsira, akull, sheqer,
mjaltë, rrush, maja, pjekje -pluhur, kripë, mustardë, uthull, salca (erëza), erëza, akull”.
43 “Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime
kafeneje; shërbime të bareve dhe koktej; shërbime restoranti; hotelieri; përgatitja e ushqimit
dhe ëmbëlsirave për të tjerët”.

(210) KS/M/ 2021/452
(220) 23/03/2021
(731) Mucho LLC Rr. Ali Kelmendi, Kulla
e Zotnisë, 54, Prishtinë, KS
(740) Egzon Halili Mucho LLC
Rr.Ali Kelmendi, Kulla e Zotnisë, 54,
Prishtinë

(540) BOWL
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(511) 43 Përfshinë kryesisht shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të
cilave është të përgadisë ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të marrë
shtrat dhe bord në hotele, konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të
përkohshëm

(210) KS/M/ 2021/453
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(591) Hiri dhe e zeze
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë.
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/454
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(591) E zeze
(740) Mentor Zejnullahu Shoqëria e
Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.

(540)
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Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/455
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) Auto Alberti

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
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dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/456
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) Auto Alberti Sh.p.k.

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/457
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) A.S. Alberti Sh.p.k.

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
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me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/458
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) Auto Salloni ALBERTI Sh.p.k.

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë.
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/459
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) Auto Salloni ALBERTI

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë.
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
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qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/460
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) Rent Alberti

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë
39 Transporti;ambalazhimi dhe deponimi i mallrave;menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. Produktet dhe/ose sherbimet: Shërbimet e marrjes me qira dhe
dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien
me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/461
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) Rent Alberti

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë
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39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/462
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) Rent A Car Alberti

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/463
(220) 23/03/2021
(731) A.S. ALBERTI Sh.p.k.
Rr. Çagllavicë, Magjistralja PrishtinëFerizaj, p.n , KS
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) Rent A Car Alberti

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete 37 Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë.
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36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2021/464
(220) 23/03/2021
(731) LA COLLINE INTERNATIONAL
société par actions simplifiée
71 rue de Provence - 75009 PARIS FRANCE, FR
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtinë

(540) SKIN • OLOGY

(511) 3 Sapuna, parfrumery, vajra esenciale, kozmetikë, losion për flokë

(210) KS/M/ 2021/466
(540) BONNET
(220) 24/03/2021
(731) ARSIM MUJA TOBACCO GROUP
SH.P.K Zija Prishtina pn. Prishtinë, KS
(740) Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna''
kompl.''BLERTI'' ob nr.3
(511) 34 Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset

(210) KS/M/ 2021/469
(220) 24/03/2021
(300) 018317450 05/10/2020 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE
(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë, e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 9 Program kompjuterik; Aplikacione për celularë; Kuponë celularë të shkarkueshëm
35 Reklamim; Marketing; Shërbime promovuese; Promovimin e shitjes; Promovimi i
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shitjeve përmes programeve të besnikërisë së klientit; Shërbimet e programit të besnikërisë,
stimulimit dhe bonusit; Organizimi, funksionimi dhe monitorimi i skemave të besnikërisë;
Organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë dhe skemave stimuluese;
Organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të bonuseve; Shërbime me pakicë në
lidhje me produktet ushqimore, Pije alkoolike dhe joalkoolike, Plehra, Ngjyra, Veshje,
Preparate larëse dhe pastruese, Pastrues, Kozmetikë, Vajra industrial dhe yndyrna,
Karburante, karburante motorike, ndriçues, qirinjë; Shërbime me pakicë në lidhje me ilaçe
pa recetë dhe pajisje mjekësore, Ushqim për foshnje, Artikuj për foshnje, Preparate për
kujdesin shëndetësor, Substanca dietike, Artikuj sanitarë, Artikuj metali, Artikuj të vegjël
prej metali, makineri dhe aparate për përpunimin e metaleve, drurit, plastikës, betonit,
qelqit dhe gurit punues, vegla makinerie, Artikuj për ndërtim dhe ndërtimtari, vegla për
mjeshtri dhe vegla kopshtarie, makina dhe aparate shtëpiake, makina dhe aparate kuzhine;
shërbime me pakicë në lidhje me shkencen, kërkime, navigim, aparate dhe instrumente
rilevuese, fotografike, kinematografike, audiovizive, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese,
zbuluese, testuese, inspektuese, shpëtuese dhe mësimore, aparate dhe instrumente për
përçimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e
shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; Shitje me pakicë në lidhje me pajisjet
elektronike dhe aparatet e konsumatorit, aparatet dhe instrumentet për regjistrimin,
transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjutera,
pajisje periferike kompjuterike, Aparate për përpunimin e të dhënave, aparate
telekomunikuese, Veshje mbrojtëse, Artikuj për zhytje, Aparate për fikjen e zjarrit;
Shërbime me pakicë në lidhje me artikujt ortopedikë, Artikuj për masazh, aparate dhe
instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim dhe
furnizim me ujë, Automjete, biçikleta, anije, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje
automjetesh, pajisje për anije; Shërbime me pakicë në lidhje me fishekzjarret, xhevahiret,
stolitë [stoli], instrumentet horologjike, instrumentet kronometrike, Vegla muzikore, pajisje
muzikore, artikuj shkrimi, artikuj dekorativë, pajisje shkollore, pajisje për zyre, pajisje
artizanale, risi për festa, përkatësisht lodra të reja argëtuese, pajisje piroteknike për festa
dhe krisurët e Krishtlindjeve, Paketime mallrash, Materiale të shtypura, vepra arti, Figurina;
Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve,
tubave, fletëve metalike, çanta, kuti transportuese, Artikuj të vegjël lëkure, përkatësisht
kuleta, kuleta xhepi, mbajëse qelsash lëkure, mbajtëse kartelash nga lëkura dhe çanta
lëkure, Bagazhe, Mallra udhëtimi, Çadra, Shtiza, Shalë; Shërbime me pakicë në lidhje me
materialet e ndërtimit, Ndërtesa të transportueshme dhe pjesët e tyre, Mobilje, orendi,
Kontejnerë, jo prej metali, Artikuj për kafshë, Enë shtëpiake ose enë kuzhine dhe
kontejnerë, Artikuj banje, artikuj tualeti, Enë gatimi dhe servimi, Thika, pirunjë dhe lugë,
Enë qelqi, Enë nga balta dhe Enë nga porcelani; Shërbime me pakicë në lidhje me mallrat e
tekstilit, dhe zëvendësimet e mallrave të tekstilit, materiale tekstili për shtëpi, çarçafë,
mbulesa tavoline, thes gjumi, materiale tekstili për banjo, perde, perde errësuese, Veshje,
këpucë, kapela, materiale rrobaqepësie, Stoli për flokë, Lule artificiale, Bimë, Pemë dhe
fruta, artikuj rrobaqepësie, Qilima, Mbulesa dyshemeje, Varëse muri dhe mbulesa, tapiceri;
Shërbime me pakicë në lidhje me artikujt gjimnastikor dhe sportiv, Artikuj për lojëra,
lojëra, aparate video lojërash, Lodra, Dekore për pemët e Krishtlindjeve, Ushqime për
kafshët, shtrat për kafshë, Bimë dhe lule, Farërat për mbjellje dhe farërat e kulturave,
Produkte bujqësore dhe pyjore, Produktet e duhanit, Artikuj për duhanpirësit, çakmakë
cigaresh, Zëvendësues duhani, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; Shitje me
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pakicë e kartave të parapaguara të palëve të treta për blerjen e shërbimeve të
telekomunikacionit; Marrëveshja e reklamave; Prokurimi i kontratave [për të tjerët];
Rregullimi i kontratave, për të tjerët, për ofrimin e shërbimeve; Rregullimi i kontratave për
shërbimet e telekomunikacionit, kontratat e telefonisë mobile, kontrata për furnizimin e
zileve për telefona celularë dhe telefona inteligjentë, kontrata për sigurimin e punëve të
riparimit dhe mirëmbajtjes, kontratat për furnizimin e mallrave dhe kontratat për furnizimin
e energjisë, energjisë elektrike ose gazit; Abonimet në gazeta; Rregullimi i abonimeve në
shërbimet e Internetit; Rregullimi i abonimeve për shërbimet mediatike; Aranzhimi i
abonimeve për botimet e të tjerëve; Sigurimi i informacionit të kontaktit tregtar dhe afarist;
Organizimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në internet;
Informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët [këshilla për konsumatorin];
Sigurimi i informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e
produkteve dhe sendeve që do të blihen; Hulumtimi i konsumatorit; Sigurimi i
informacionit në internet në lidhje me mallrat e konsumit, çështjet e mbrojtjes së
konsumatorit, shërbimi ndaj klientit; Të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu
ofrohen on-line
36 Financa; Shërbimet e financave; Çështjet monetare; Lëshimi i tokenëve, kuponat dhe
kuponët me vlerë; Lëshimi i tokenëve me vlerë dhe kuponave si pjesë e një skeme
besnikërie të klientit; Lëshimi i tokenëve me vlerë dhe kuponave për skemat stimuluese;
Lëshimi i tokenëve me vlerë dhe kuponëve për skemat e besnikërisë dhe skemat e
bonuseve; Të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu ofrohen on-line
38 Shërbimet e telekomunikacionit.

(210) KS/M/ 2021/470
(220) 25/03/2021
(300) 018319347 09/10/2020 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm
Germany, DE
(591) e zezë , hiriti, e bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Preparate për pastrimin e grillit
4 Lëndë djegëse, posaçërisht thengjil druri, briket nga thengjilli i drurit, dru, thengjill dhe
ndezës thengjill druri ne formë të nguret apo te lenget.
6 Folje metalike për mbeshtjellje apo paketime, Folje për grill, folje alumini, enë nga
alumini për ushqimin e pergaditur ne grill-zgarë
7 Robotë për pastrim; Pastrues robotikë për qëllime shtëpiake, robotë për pastrimin e
zgareve-grillit.
8 Pajisje për ushqim nga plastika; thika për prerje; thika prerëse nga çeliku që nuk
ndryshket; Pajisje për ushqim; Kuti të përshtatura për pajisje për ushqim; Kantina për
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ushqim nga metalet fisnike, pajisje për ushqim nga zgara-grilli
9 Termometer, termostate
11 Zgarë, Grill-zgarë për një perdorim; gropa zjarri; gropa zjarri portative; tela për pjekje
mishi; tela për pjekje [elektrike] për përdorim me energji elektrike; pllaka elektrike; Plaka [
pjesë shporeti]; pllaka [pjesë shporeti]; pllaka për zgarë - grill; kapak-mbulesa të montuara
për oxhaqe (Kamina) portative; mbulesa zgare- grilli; ndezës gazi; ndezës portativë gazi;
tenxhere me gaz; shporeta për kamping; stufa [aparat ngrohje]; tenxhere me zgarë- grill;
furra ; zierje me gaz; Furrë tarracë; furra picash; shtesa në skarë për furrat e
picavembështetëse për furrat; fole për pjekëje; Roterier; Toster për senduiqa te ngrohët;
Aparate për senduiq [toster]; aparate elektrike per senduiq; toster elektrik per senduiqa;
toster per wafle; toster elektrik per wafle; Zierës uji (për zierje); tengjere elektrike per
fergesa; Enë elektrike për pjekje të shpendeve; Tava elektrike; Ndriquese; LED ndriquese;
tepsija për fergesa; pllaka ngrohëse për zgarë - grill; Paragjella për zgarë-grill.
16 Salveta (facoleta) të letrës, mbulesa tavolinash nga letra
20 Tabela, tavolina anësore
21 Pjata nga letra, gota të letrës, gota plastike, gota për pije, gota për birra, gota për verë,
pjata plastike; kashta per pije; tela (pajisje per pjekje-zierje); tela per perdorim per pjekëje;
Kazan, Kazanët, të smaltuar; Kapakë për kazanët; Mbështetëse për kazanët; Mbajtës për
ushqim të pjekur në skarë; gurë për pica; peta për pica; Gurë për zierje-pjekje ; tenxhere
guri; Enë për pjekëje; Zgarë-grill [pajisje per pjekje -zierje]; grila per kamping; shtroja per
grill-zgarë; tenxhere; kavanoza te emejluara; kavanoza nga hekuri i përpunuar-hedhur;
kapak tengjeresh; fertere; tepsija nga hekuri i perpunuar-hedhur; tigan; tigan nga hekuri i
përpunuar-hedhur; tava; kapak per tava; tava (neelektrike); grilla jo elektike; kapak per
zgarë-grill jo elektrike;gypa; çakmakë për Barbecue, në veçanti oxhaqet e qymyrit; tasa
[pellgje]; enë kundër zjarrit; tasa zjarri; tasa zjarri të palosshëm; shporta për qëllime
shtëpiake; shporta me qymyr druri; Kova qymyri për përdorim shtëpiak; Rotiseri pule;
mbajtese e brinjeve rezerve; hamburger; komplete kanistere, posaçerisht komplete për
merinim; brusha; brusha për nevoja shtepiake; brusha për zgarë- grill; brusha për pastrim
zgare; gërryese per grill-zgarë [produkte per pastrim]; Karroca per zgarë-grill; Shandanë
[qirinj]; Hapese për shishe, elektrike dhe jo elektrike; Dana per zgarë-grill; Pirunë për
zgarë-grill; Kthyse-rrotulluese për zgarë; Mbështetëse në skarë; Dorashka furre; shtesa për
zgarë; shtojcë zgare në formën e unazës së picës; Shtesa për zgare me kazan; shtesa për
pica; çekan mishi [pajisje per zbutje mishi]; zbutës mishi pajisje per amvisni; dana për
thengjil; Kafaze metalike per përdorim shtepiak, posaçërisht shporta kunder zjarri; kallupe
për kifle; grilla per palosje –rradhitje nga hekuri i hedhur-perpunuar; prerese për mish,
prerese sallami.
25 Veshje, mbathje, mbeshtjellëse koke
29 Mish, dhe produkte me bazë mishi,peshk dhe produkte peshkui,ushqime tjera nga deti
(jo te gjalla) dhe produkte nga ushqimi i detit, shpend dhe produkte nga shpendet, shtazë
gjahu dhe produkte nga shtazet e gjahut, salçiçe dhe produkte nga salçiçet, butak dhe
guaska (jo te gjalla)dhe produkte nga te njejtat; fruta dhe perime, gjithashtu te embelsuara
dhe/ose te thartuara, qullë-pulpë nga frutat dhe perimet, produkte te patateve dhe te gjitha
llojet e produkteve nga patatet (te perfshira ne klasen 29), te gjitha produktet e cekura me
lartë gjithashtu te pasterizuara , konzervuara, ziera, thara dhe/ose ngrira; sallata me bazë
mishi, peshku, shpendeve, shtazeve te gjahut, salçiçeve, frutave te detit, perimeve dhe/ose
frutave.
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30 Senduiçe, bukë të gjata (vekne) dhe bagete; melmesa; produkte melmesash, aroma
melmesash; esenca melmesash, ekstrakte melmesash, bimë, vaj melmesash, krip melmese,
salca me melmesa, melmesa, melmesa, aroma bimësh dhe produkte te bimeve , salca
(lyreje) per sallata, krip, krip për zierje dhe biber, salcë domatesh (keçap), majonez,
romuladë, salca (melmesa),lyreje (salca) për sallata; uthull, mustardë. marinata; marinata që
përmbajnë erëza
31 Fruta dhe perime të frësketa, gjithashtu të grira dhe në formë sallate.
32 Birra (alkoolike dhe jo alkoolike)
35 Shitja me pakicë e cila ka të bejë me ushqimin dhe ushqim te begateshëm (luksoz),
alkool dhe duhan, pajisje të zyreve, furnizime artizanale, dekorime, instrumente të shkrimit
dhe pajisje shkollore, pajisje amvisnije dhe kuzhine, përkatesisht preparate për pastrimin e
grillit, briketa thëngjilli dhe thengjill druri, dru, materiale për ndezjen e thëngjillit në formë
të forta ose lëngeta, folje metalike për paketim, folje për grill, folje alumini, tabaka alumini
për grill, grill për një perdorim, mbulesa tavoline nga letra, peshqira tavoline nga letra,
peceta tavoline nga letra, pjata të letrës, gota të letrës, gota plastike, gota për pije, gota për
birra, gota për vera, pjata plastike, kashta për pije; shitje me pakicë e cila ka të bëjë me
pajisje për amvisni dhe pajisje kuzhine, pajisje dhe makina (aparate) për amvisni dhe
kuzhinë, pjata tavolinash dhe pajisje për ushqim, veshje, mbathje,mbulesa koke, mallëra
nga tekstili, galanterija (zbukuruara), produkte të lëkures, përkatesisht çanta të lekurës,
valixhe të lëkures, çanta të dorës nga lëkura, çanta dore nga lëkura, akt çanta nga lëkura,
çanta të kozmetikes të zbrazura, nga lekura, këllëf lëkure, çanta të lëkurës, kuti nga lëkura,
kuleta xhepi nga lëkura, kuleta të lëkurës, mbajtëse kartelash kreditimi nga lëkura, kuleta
nga lëkura, sete udhëtimi nga lekura, këllëf lëkure për çelsa, shenja lëkure etiketa për
valixhe, mbulesa prej lëkure, rripa të lëkures, tregera të lëkurës, tumba-kunja te lekures,
lidhese lekure, shirita lekure, kuti lekure, shalë prej lëkure, rripa për pajisjet e ushtarëve,
stoli prej lëkure për mobilje, çanta [zarfe, qese] prej lëkure, për paketim; Shitje me pakicë
në lidhje me mallrat e udhëtimit, mallrat sportive dhe lodrat; Reklamim; Sigurimi i
informacionit në internet, përkatësisht informacioni mbi mallrat e konsumit
41 Dëfrime; Aktivitete sportive dhe kulturore; Organizimi i lojërave elektronike dhe
garave permes internetit

(210) KS/M/ 2021/472
(220) 25/03/2021
(731) YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:6
Döşemealtı, Merkez Döşemealtı Antalya
TÜRKİYE, TR
(591) E kuqe, jeshile, e kaltër dhe e bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)
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(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë,
gjalpë, kos, jogurt dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; miell
dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore,
sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë,
shtesa ushqimore sezonale për ti dhënë shije ushqimit, erëza, bimë të konservuara; uthull,
salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i ngrirë
32 Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash;
shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije.

(210) KS/M/ 2021/473
(540)
(220) 25/03/2021
(731) Burim Salihu Prudencia Consulting
L.L.C. Rr. “Garibaldi” 17/8, 10000 Prishtine
, KS
(591) E gjelbërt, bardhë
(740) Samir Salihu “Basilico” sh.p.k.
Rr. Fehmi Agani, nr. 29/1
(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe dekafeinato, esence sago, kafe artificiale, miell
dhe gatime të bëra nga drithëra, pasta dhe ëmbëlsira, kasata, mjaltë, melasë, maja, sode për
ëmbelsira, kripë, mustard, uthull, salca te përgatitura, djegëse, akullore, ëmbëlsira me
çokollatë; ëmbëlsira me sheqer; çokollatë; karamele; vakte të ëmbla; bonbon; drithëra dhe
përgatesa drithërash; vakte të vogla me bazë drithërash; shufra ushqimore me bazë
drithërash dhe shufra ushqimore energjitike; biskota; torta; pasta; ëmbëlsira me bazë brumi;
biskota të pjekura; karamele; vafera të ngrënshëm; akuj të ngrënshëm; salca me bazë
çokollate e kremi pasticerie; preparate për mpiksjen e shllakut; shurup çokollate; shurup për
spërkatje mbi akullore ose ëmbëlsira.
32 Birrë; ujë i gazuar dhe mineral dhe pije të tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate te tjera për bërjen e pijeve, pije energjike dhe izotonike dhe
me përbërje vitaminash
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i
përkohshëm;Kafene;Lokale;Shërbime baresh;Vende akomodim;Bare me ushqim;Dhënia
me qira e akomodimeve të përkohshme;Kantina;Katering (Ushqim dhe
pije);Restorante;Rezervime (Akomodim i përkohshëm);Rezervime akomodimi (Të
përkohshme)
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(210) KS/M/ 2021/474
(540)
(220) 25/03/2021
(731) Burim Salihu Prudencia Consulting
L.L.C. Rr. “Garibaldi” 17/8, 10000 Prishtine
, KS
(591) Gjelbërt, bardhë
(740) Samir Salihu “Basilico” sh.p.k.
Rr. Fehmi Agani, nr. 29/1

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe dekafeinato, esence sago, kafe artificiale, miell
dhe gatime të bëra nga drithëra, pasta dhe ëmbëlsira, kasata, mjaltë, melasë, maja, sode për
ëmbelsira, kripë, mustard, uthull, salca te përgatitura, djegëse, akullore, ëmbëlsira me
çokollatë; ëmbëlsira me sheqer; çokollatë; karamele; vakte të ëmbla; bonbon; drithëra dhe
përgatesa drithërash; vakte të vogla me bazë drithërash; shufra ushqimore me bazë
drithërash dhe shufra ushqimore energjitike; biskota; torta; pasta; ëmbëlsira me bazë brumi;
biskota të pjekura; karamele; vafera të ngrënshëm; akuj të ngrënshëm; salca me bazë
çokollate e kremi pasticerie; preparate për mpiksjen e shllakut; shurup çokollate; shurup për
spërkatje mbi akullore ose ëmbëlsira.
32 Birrë; ujë i gazuar dhe mineral dhe pije të tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate te tjera për bërjen e pijeve, pije energjike dhe izotonike dhe
me përbërje vitaminash.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i
përkohshëm;Kafene;Lokale;Shërbime baresh;Vende akomodim;Bare me ushqim;Dhënia
me qira e akomodimeve të përkohshme;Kantina;Katering (Ushqim dhe
pije);Restorante;Rezervime (Akomodim i përkohshëm);Rezervime akomodimi (Të
përkohshme)

(210) KS/M/ 2021/480
(220) 26/03/2021
(731) RED DIAMOND HOLDINGS SARL
Suite 215, 42-44 Avenue de la Gare,
L-1610 Luxembourg, Luxembourg, LU
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) LEE COOPER

(511) 18 “Çanta.”
25 “Fanella me krahë të shkurtër, këmisha, fustana, funda, bluza, xhupë, tuta sportive,
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triko, xhinse, pantollona, pantollona vrapimi, pantollona të gjerë, pantollona të shkurtër,
xhakëtë, pallto, pallto për mbrojtjen nga era, të brendshme, rroba banjo, çorape,
veshmbathje, rrypa.”

(210) KS/M/ 2021/481
(540)
(220) 26/03/2021
(731) Bekim Deshishku
“LESNA” Sh.p.k. rr.”Lidhja e Pejës” nr.221
- Prishtinë, Kosovë, KS
(591) Ngjyra e zezë dhe e verdhë
(740) Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna''
kompl.''BLERTI'' ob nr.3

(511) 19 Drrasa (material ndërtimor); shtylla druri; furnir; furnir druri; dru ndertimor;
panele druri; materiale kontrukcioni druri; zdrukthtari ndertimore druri-dyer dhe dritare;
rolete dhe kapak dritaresh; mbeshtjellsa druru per mure, tavane dhe dysheme; parket;
dyesheme anijesh; dru (pjeserisht i perpunuar); dru ( i përpunuar); dru per te punuar gjera te
nevojar shtepiake; dru, trej, dru ndertimor (i gdhendur dhe i formuar); copa te lakmuara
druri; copa te formuara druri (parket, arkade etj.); copa te holla druri (letva); dyer dhe
dritare druri, prafje druri ( te dyerve dhe dritareve) dhe traj te siperm per dyre dhe dritare
druri; mbështetësa druri ( rrethojash); mbështjellsa montues druri; korinza druri per dritare;
dritare druri me dy apo më shumë profile; llamperi druri; trere druri per pullaze; shtylla te
forte druri per rrethoja; panella druri apo pllaka druri, duke perfshire dhe pllaka te presuara
(iverica), pllaka fijore druri, pllaka per shbllone dhe pllaka, pllaka te formuara nga ngjitja e
copeza te drurit; dysheme druri; pragje druri; mure ndarëse druri; druri i presuar (per
pergatitjen e formave te ndryshëme (shper pllaka); mbeshtjellese druri për ndërtimtari;
profile druri dru ndertimor; shkalleri druri; shkalle druri; tavane druri; pllaka druri për
dysheme; trerë të drurit; dru i ngjitur; korniza drurii perër dyer; panale për dyer; skelete
druri per hijesim ne kopshte; ndertesa druri; ndertesa mobile druri; dru i sharritur; profile
druri.
20 Mobileri; mobile te drendshëme - dhome, kuzhine, zyreje, për banjo dhe mobile për
fëmijë; tavolina pune; divana; fotele; mbajtëse te rrobave dhe dekorime; dollap për
kartotekë; karrika druri (mobile); rafte për libra (biblioteka); shtepiza për kafshe shtepijake;
komodë, dollape me fijoka; sanduke për kufoma; pllaka te harkuara për kaca; pllaka druri
për mobile; roleta druri (mobile); karrika per shtrirje; tavolina; pllaka tavolinash dhe
ulesesh; paletë druri për ngarkesë; karrika me mbeshtetëse; çivilluk (këmbaç për varëse
rrobash); pano shpalljesh druri; skelete shtretërisht druri; korniza për fotografi; dollapë për
enë tavoline; dollapë druri për vendosjen e turshive; dollap për dokumenta; dollapë për
shishe; dollapë dhe dollapë rrobash; rrethoja për fëmijë; pllak druri; tavolina për të shkruar;
rafte per takrravate; skelete druri për mobileri; rafte për deponim; tavolina për të vizatuar;
mbajtëse për këmbë; tezga për shitje druri; skelet mbajtëse dhe vitrina për ekspozita
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(mobile); prodhime dore të zdrukthtarisë (mobile); karriga; karrika të vogla dhe tavolina të
vogla për servim (mobilje); kortezhe druri; mbajtës druri; karrika dhe banka; mobileri
shkollore; dyer për mobile; djep femijesh; sofë; mobile të tapetuar
35 Komercializimi - shitja e produkteve të zdrukthtarisë, mobiljeve shtëpiake, mobileve të
tapetuara dhe pllakave të drurit; distribuimi i ekzemplareve; sherbime burimesh njerëzore;
kontabiliteti; publikimi i teksteve reklamuese; organizimi i ekspozitave për qellime
komerciale dhe reklamuese; organizimi i ekspozitave për qellime komerciale dhe
reklamuese; organizimi i panaireve tregëtarepër qellime komerciale dhe reklamuese;
ndihme drejtimeve afariste dhe industriale; evaluim i punimeve; hulumtime afariste,
shqyrtime dhe informime; keshillime organizimi afarizmit; perfaqësime afariste të paleve
tjera; prezentimi i mallrave në mediumet komunikative (shitja me pakice); prezentimi
(demonstrimi) i produkteve; sherbime prokurimi (blerja e mallrave dhe sherbime për palët e
treta); reklamimi; sherbime për kryesit e huaj, si ndihma afariste (outsorcing); këshillime
shkencore afariste; analiza të shpenzimeve - vlerave; hulumtime tregu; vlerësime të
kualitetit të drurit (trupave të drurit)
37 Montimi, riparimi, mirëmbajtja dhe servisimi i mobileve-zdrukthtarisë ndërtimore,
mobileve shtepiake dhe mobileve të tapetuara; mbikqyrja në ndertimtari; nderttimtari;
instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve të zyrave dhe mobileve të zyrave; lyerja me
llaqe; riparime zdrukthtarie; montimi i dyerve dhe dritarev; tapetimi i mobileve; shtrimi i
mbulesave dhe mveshja e mureve, tavaneve dhe dyshemeve; restaurimi i mobijleve;
riparimi i mureve dhe lemimi i mureve si dhe restaurimi i objekteve te vjetra; riparime
tapetare.
42 Veprimtari arkitektonike; keshillime në ndërtimtari; dizajn industriale; sherbime
inxhinjerike; kontrolla e kualitetit; projektime te kontsrukcioneve; dizajnimi i hapësirave të
brendëshme (interierit); dizajnimi i paisjeve programore kompjuterike; shqyrtime materiali;
studime projektuese (teknike); hulumtim dhe zhvillim (për të tjerët); hulumtime në leminë e
industrise së drurit, teknikës së makinave dhe ndërtimtari; hulumtime teknike; nbikqyrje
teknike.

(210) KS/M/ 2021/482
(540) LESNA
(220) 26/03/2021
(731) Bekim Deshishku “LESNA” Sh.p.k.
rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 - Prishtinë,
Kosovë, KS
(591) Ngjyra e zezë
(740) Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna''
kompl.''BLERTI'' ob nr.3
(511) 19 Drrasa (material ndërtimor); shtylla druri; furnir; furnir druri; dru ndertimor;
panele druri; materiale kontrukcioni druri; zdrukthtari ndertimore druri-dyer dhe dritare;
rolete dhe kapak dritaresh; mbeshtjellsa druru per mure, tavane dhe dysheme; parket;
dyesheme anijesh; dru (pjeserisht i perpunuar); dru ( i përpunuar); dru per te punuar gjera te
nevojar shtepiake; dru, trej, dru ndertimor (i gdhendur dhe i formuar); copa te lakmuara
druri; copa te formuara druri (parket, arkade etj.); copa te holla druri (letva); dyer dhe
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dritare druri, prafje druri ( te dyerve dhe dritareve) dhe traj te siperm per dyre dhe dritare
druri; mbështetësa druri ( rrethojash); mbështjellsa montues druri; korinza druri per dritare;
dritare druri me dy apo më shumë profile; llamperi druri; trere druri per pullaze; shtylla te
forte druri per rrethoja; panella druri apo pllaka druri, duke perfshire dhe pllaka te presuara
(iverica), pllaka fijore druri, pllaka per shbllone dhe pllaka, pllaka te formuara nga ngjitja e
copeza te drurit; dysheme druri; pragje druri; mure ndarëse druri; druri i presuar (per
pergatitjen e formave te ndryshëme (shper pllaka); mbeshtjellese druri për ndërtimtari;
profile druri dru ndertimor; shkalleri druri; shkalle druri; tavane druri; pllaka druri për
dysheme; trerë të drurit; dru i ngjitur; korniza drurii perër dyer; panale për dyer; skelete
druri per hijesim ne kopshte; ndertesa druri; ndertesa mobile druri; dru i sharritur; profile
druri
20 Mobileri; mobile te drendshëme - dhome, kuzhine, zyreje, për banjo dhe mobile për
fëmijë; tavolina pune; divana; fotele; mbajtëse te rrobave dhe dekorime; dollap për
kartotekë; karrika druri (mobile); rafte për libra (biblioteka); shtepiza për kafshe shtepijake;
komodë, dollape me fijoka; sanduke për kufoma; pllaka te harkuara për kaca; pllaka druri
për mobile; roleta druri (mobile); karrika per shtrirje; tavolina; pllaka tavolinash dhe
ulesesh; paletë druri për ngarkesë; karrika me mbeshtetëse; çivilluk (këmbaç për varëse
rrobash); pano shpalljesh druri; skelete shtretërisht druri; korniza për fotografi; dollapë për
enë tavoline; dollapë druri për vendosjen e turshive; dollap për dokumenta; dollapë për
shishe; dollapë dhe dollapë rrobash; rrethoja për fëmijë; pllak druri; tavolina për të shkruar;
rafte per takrravate; skelete druri për mobileri; rafte për deponim; tavolina për të vizatuar;
mbajtëse për këmbë; tezga për shitje druri; skelet mbajtëse dhe vitrina për ekspozita
(mobile); prodhime dore të zdrukthtarisë (mobile); karriga; karrika të vogla dhe tavolina të
vogla për servim (mobilje); kortezhe druri; mbajtës druri; karrika dhe banka; mobileri
shkollore; dyer për mobile; djep femijesh; sofë; mobile të tapetuar
35 Komercializimi - shitja e produkteve të zdrukthtarisë, mobiljeve shtëpiake, mobileve të
tapetuara dhe pllakave të drurit; distribuimi i ekzemplareve; sherbime burimesh njerëzore;
kontabiliteti; publikimi i teksteve reklamuese; organizimi i ekspozitave për qellime
komerciale dhe reklamuese; organizimi i ekspozitave për qellime komerciale dhe
reklamuese; organizimi i panaireve tregëtarepër qellime komerciale dhe reklamuese;
ndihme drejtimeve afariste dhe industriale; evaluim i punimeve; hulumtime afariste,
shqyrtime dhe informime; keshillime organizimi afarizmit; perfaqësime afariste të paleve
tjera; prezentimi i mallrave në mediumet komunikative (shitja me pakice); prezentimi
(demonstrimi) i produkteve; sherbime prokurimi (blerja e mallrave dhe sherbime për palët e
treta); reklamimi; sherbime për kryesit e huaj, si ndihma afariste (outsorcing); këshillime
shkencore afariste; analiza të shpenzimeve - vlerave; hulumtime tregu; vlerësime të
kualitetit të drurit (trupave të drurit).
37 Montimi, riparimi, mirëmbajtja dhe servisimi i mobileve-zdrukthtarisë ndërtimore,
mobileve shtepiake dhe mobileve të tapetuara; mbikqyrja në ndertimtari; nderttimtari;
instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve të zyrave dhe mobileve të zyrave; lyerja me
llaqe; riparime zdrukthtarie; montimi i dyerve dhe dritarev; tapetimi i mobileve; shtrimi i
mbulesave dhe mveshja e mureve, tavaneve dhe dyshemeve; restaurimi i mobijleve;
riparimi i mureve dhe lemimi i mureve si dhe restaurimi i objekteve te vjetra; riparime
tapetare.
42 Veprimtari arkitektonike; keshillime në ndërtimtari; dizajn industriale; sherbime
inxhinjerike; kontrolla e kualitetit; projektime te kontsrukcioneve; dizajnimi i hapësirave të
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brendëshme (interierit); dizajnimi i paisjeve programore kompjuterike; shqyrtime materiali;
studime projektuese (teknike); hulumtim dhe zhvillim (për të tjerët); hulumtime në leminë e
industrise së drurit, teknikës së makinave dhe ndërtimtari; hulumtime teknike; nbikqyrje
teknike

(210) KS/M/ 2021/484
(220) 29/03/2021
(300) 018323917 20/10/2020 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm
Germany, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Mish dhe produkte të mishit; Peshk dhe produkte të peshkut; Shpezë dhe
produkte nga shpezët; Shtazë gjahu dhe produkte nga shtazët e gjahut; Suxhuk dhe
produkte nga suxhuku; Molusqe dhe krustac (jo të gjalla), produkte nga molusqet dhe
krustacet (jo të gjalla); Fruta të detit (jo të gjalla), Produkte nga frutat e detit jo të gjalla);
Ekstrakte mishi, ekstrakte peshku, ekstrakte shpezesh, shtazë gjahu, ekstrakte të molusqeve
dhe krustacëve, ekstrakte të frutave dhe perimeve; Pasta frutash dhe perimesh; Produkte të
të gjitha llojeve të patateve, nëse janë të përfshira në klasën 29; Të gjitha produktet e
lartëcekura të ruajtura, konzervuara, ziera, thara dhe/ose të ngrirë thellë; Fruta dhe perime
të pasterizuara, konzervuara, ngrira, thara dhe ziera; Produktet e cekura më lartë të cilat
gjithashtu mund të jenë të embël dhe/ose të thartuar; Xhelatinë; Reçel, Marmeladë, Mus
frutash, Lyrës të embël për nga frutat dhe perimet, Lyrës të embël për buk nga arrat; vezë;
Qumësht dhe produkte të qumështit, gjalpë, djath në përputhje me specifikimet të shenjave
të mbrojtura të prejardhjes “Pecorino Siciliano” produkte nga djathi; krem qumështi; jogurt,
gjizë, qumësht pluhur për ushqim; Deserte nga frutat, arrat, јоgurti, gjiza dhe/ose kremi;
bajame dhe arra (të përgaditur), Arra të përziera, Përzierje të arrave të të gjitha llojeve, duke
përfshirë frutat e thara; Vaj dhe yndyrë për ushqim në përputhshmeri me specifikimet e
shenjës së mbrojtur gjeografike "Sicilia"; Vaj ulliri; përshtatje të specifikimeve të shenjës
së mbrojtur gjeografike "Sicilia"; Аntipasta, të cilat kryesisht përbëhen nga mishi, dhe/ose
peshku dhe/ose frutat e detit dhe/ose kafshët e gjahut dhe/ose shpendet dhe/ose salçiçet
dhe/ose perimet dhe/ose frutat, të cilat janë të përfshira në klasën 29; çorba; Përgaditës për
përgaditjen e supave; supa me mish viçi; Sallata të cilat kryesisht përbëhen nga mishi,
peshku, shpendët, kafshë gjahu, guaska, perime dhe fruta dhe/ose produkteve të qumështit;
Ushqime të përgaditura të cilat kryesisht përbëhen nga mishi, peshku, shpezët, shtazë gjahu,
guaska, patatet, perimet, frutat dhe/ose produktet e qumështit; Ushqim i ngrirë i cili
kryesisht përbëhet nga mishi, peshku, shpendët, shtazë gjahu, guaskat, patatet, perimet,
frutat dhe/ose produkte qumështi; Ushqim dietal përpos për qëllime mjekësore, i cili
kryesisht përbëhet nga mishi, peshku, shpezët, kafshët e gjahut, guaskat, perimet dhe/ose
frutat dhe/ose produkte të qumështit; vaj për ushqim (përpos esencijalit).
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30 Kafe, çaj, kakao;Sheçer;Oriz, tapioka, sago;Zëvendësues të kafës;Pije me bazë të kafës,
çaji, kakao dhe çokollate;Përgaditës të kafës ose kakaos për prodhimin e pijeve alkoolike
ose jo alkoolike;Miell dhe produkte nga drithërat;griz, tharëm prej thërrimeve për pjekjen e
bukës;Ëmbëlsira dhe produkte nga çokollada;rruaza për supa;Drithëra, musli, produkte nga
mielli integral;Brumëra, peta, produkte nga brumërat, ushqime të gatshme me bazë petash,
sallata nga brumërat;Pica dhe produkte nga picat;Lazanja, lazanja;sushi;bukë;produkte nga
buka;Përzierje të gatshme për pjekje;Pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash;Produkte
ëmbëlsirash;çokollata;Produkte nga çokollatat;çokollata;Duke përfshirë të gjitha mallrat e
lartëcekura e cila përdorë zëvendësues sheqeri;Përzierje të përgaditura për përgaditjen e
jufkave të të gjitha llojeve;Produkte nga brumërat të gatshme për pjekje, posaçërisht
brumëra për peta - (toptha nga brumi), brum me tharëm, brum për pjekurina;Produkte për
pjekurina, dhe atë pluhur për pjekje, tharem, lustrime për torte, lyrës, lustra, preparate për
fortësimin e shllagut, aroma për kuleç të ëmbël, spërkates me sheqer, marcipan, pasta nga
bajamet, arrat - lajthit, patispanja për pjekje, vanilla dhe sheqer vanile, fasule vanile;Qullë
për ushqim, trashës për salca;pudinga, pluhur puding;akull për ushqim;Мjaltë,
mbështjellës;Аroma për ushqim;krip;Mustardë;Мајonez, salcë domatesh, remulad, pesto
[salcë];Uthull, salca (melmesa), lyrës për sallata;Melmesa, еkstrakte melmesash, bimë të
thara;rrënjë [ëmbëltues];ushqime të ziera të ëmbëla, përkatesisht puding nga orizi, puding
nga griza, krepa, krepa të prera;Gjella të përgaditura të cilat kryesisht përbëhen prej nga
preparatet e drithërave, produkteve integrale, brumërave, topthave brumi, orizit, bukës,
pjekurinave dhe/ose ëmbelsirave;Ushqim i ngirë i cili kryesisht përbëhet nga preparatet e
drithërave, produkteve integrale, brumerave, topthave brumi-nudëlls, orizi, buka, pjekurina
dhe/ose ëmbëlsirave;Produkte ushqimesh dietale, të adaptuara për përdorime mjekësore, të
cilat kryesisht përbëhen nga preparatet e drithërave, pasta qumështore për ushqim, petave,
orizi, buka, pjekurinat dhe/ose produkte ëmbëlsirash.
31 Perime dhe fruta të freskëta, portokaj në perputhje me specifikimet të shenjës
gjeografike të mbrojtur „Arancia Rossa di Sicilia“; Bajame të freskëta dhe arra të freskëta
të të gjitha llojeve.
32 Birra, Pije të përziera të cilat përmbajnë birrë; Ujë mineral, ujë të gazuar, ujë; Pije jo
alkoolike; Limonata; Pije frutash; Lëngje; Lëng nga perimet; smuthi (lëng me tul); Shurupe
dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.
33 Pije alkoolike (përveç birrës); Raki “Pomace” në përputhje me specifikimet e shenjës së
mbrojtur gjeografike „Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia“; Pije alkoolike [pije]; Raki
“Pomace” në përputhje me specifikimet e shenjës së mbrojtur gjeografike „Grappa
Siciliana/Grappa di Sicilia“; Të gjitha mallrat e cekura më lartë përveç rakisë; Raki në
përputhje me specifikimet e shenjës së mbrojtur gjeografike „Brandy Italiano"; “Verë dhe
verë e thartuar në përputhje me specifikimet e shenjës së mbrojtur gjeografike „Sicilia“;
Liker; Koktej alkoolik; Kokteje; Aperitive; Pije me bazë vere në përputhje me specifikimet
e shenjes së mbrojtur të prejardhjes „Sambuca di Sicilia“; Preparate alkoolike për
përgaditjen e pijeve.

53

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2021/485
(220) 29/03/2021
(731) Dr. Kleanthous Kosmetik GmbH
Opelstraße 22 68789 St. Leon-Rot
Germany, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SILIA

(511) 3 Sapun; parfumeri, vajra esencialë, produkte për kujdesin e trupit dhe produkte
bukurie, losione flokësh
42 Realizimi i kurave të rigjenerimit, veçanërisht nën mbikëqyrjen mjekësore

(210) KS/M/ 2021/486
(220) 29/03/2021
(731) Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstraße 19 80335 Munich
Germany, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Mutares

(511) 35 Shërbime të këshillimeve afariste dhe sherbime këshillëdhënese; Administrata
afariste; Shërbime të zhvillimit të strategjisë afariste; Konsultime lidhur me blerjët e
biznesit; Konsultim për blerjet e biznesit; Auditimi i biznesit; Kryerja e vlerësimeve të
biznesit; Ndihmë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative.
36 Financimi i kapitalit; Shërbime financiare; Punët e pasurive të paluajtshme; Sigurimi i
financave për ndërmarrjet; Menaxhimi financiar për bizneset; Shërbime konsulence në
lidhje me financat e korporatave; Shërbime të planifikimit financiar; Shërbime të vlerësimit
financiar; Menaxhimi i portofolit financiar.
45 Shërbime Ligjore

(210) KS/M/ 2021/487
(540) JONA MED
(220) 29/03/2021
(731) “JONA MED” SH.P.K.
Faton Çitaku rr.”Aristidh Kola” nr.12, zona
industriale, Prishtinë, KS
(591) Ngjyra e zezë
(740) Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna''
kompl.''BLERTI'' ob nr.3
(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime
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mjekësore; ushqim dietik dhe substanca përshtatur për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për
lidhëse; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.
Shënim Shpjegues.
Klasa 5 përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose
veterinare.
Kjo klasë përfshin, veçanërisht:
- përgatitjet sanitare për higjenën personale, përveç tualeteve;
- pelena për bebe dhe për mosmbajtje;
- deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët;
- shamponet, ilaçet, sapunet, locionet dhe pastat e barnave;
- shtesa dietike të destinuara për të plotësuar një dietë normale ose për të patur përfitime
shëndetësore;
- zëvendësimet e vaktit dhe ushqimi dietik dhe pije të përshtatura për përdorim mjekësor
ose veterinar.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparate,
pajisje dhe artikuj për foshnje në gji; aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit seksual
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral dhe te
gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupet
dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo
alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit
tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e
opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve
publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin
kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara;
reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e
publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun;
hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për
qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave
biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi
44 Shërbimet mjekësore, shërbimet e analizës mjekësore që kanë të bëjnë me trajtimin e
personave (siç janë ekzaminimet me rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut); këshilla e
farmacisë; shërbimet e këshillimeve medicinale në lëminë e shëndetit personal

(210) KS/M/ 2021/488
(540)
(220) 29/03/2021
(731) “JONA MED” SH.P.K.
Faton Çitaku rr.”Aristidh Kola” nr. 12, zona
industriale, Prishtinë, KS
(591) Ngjyra e gjelbër, e bardhë dhe
portokallt
(740) Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna''
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kompl.''BLERTI'' ob nr.3

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca përshtatur për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për
lidhëse; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.
Shënim Shpjegues.
Klasa 5 përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose
veterinare.
Kjo klasë përfshin, veçanërisht:
- përgatitjet sanitare për higjenën personale, përveç tualeteve;
- pelena për bebe dhe për mosmbajtje;
- deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët;
- shamponet, ilaçet, sapunet, locionet dhe pastat e barnave;
- shtesa dietike të destinuara për të plotësuar një dietë normale ose për të patur përfitime
shëndetësore;
- zëvendësimet e vaktit dhe ushqimi dietik dhe pije të përshtatura për përdorim mjekësor
ose veterinar.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparate,
pajisje dhe artikuj për foshnje në gji; aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit seksual
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral dhe te
gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupet
dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo
alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit
tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e
opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve
publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin
kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara;
reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e
publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun;
hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për
qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave
biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi
44 Shërbimet mjekësore, shërbimet e analizës mjekësore që kanë të bëjnë me trajtimin e
personave (siç janë ekzaminimet me rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut); këshilla e
farmacisë; shërbimet e këshillimeve medicinale në lëminë e shëndetit personal
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(210) KS/M/ 2021/489
(220) 30/03/2021
(300) 018325638 23/10/2020 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse1 74172 Neckarsulm
Germany, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Gin Nostrum

(511) 33 Pije alkoolike (me përjashtim të birrave), në veçanti xhin.

(210) KS/M/ 2021/490
(220) 30/03/2021
(300) 018315246 30/09/2020 EU
(731) PEPCO Poland Sp. z o.o.
Strzeszyńska 73A,60-479 Poznań,
Poland, PL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 16 Çantë lapsash
18 Çanta shpine; Çanta shpine shkollore; Çanta me mbyllje me anë tërheqjes

(210) KS/M/ 2021/491
(220) 31/03/2021
(300) 302021000026585 15/02/2021 IT
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) CONAD PROFUMO DI FORNO
ACQUA E FARINA

(511) 30 “Bukë dhe pasta të shijshme, byrekë të shijshëm, shkopinjë të hollë buke, krisurë,
meze të shijshme me bazë mielli, bizele të procesuara, niseshte dhe produkte të bëra nga to,
preparate të pjekura dhe maja buke; Pica dhe pite të shijshme, të ngrira apo jo-të ngrira;
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Tarta (të ëmbëla apo të shijshme); Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbëla; Ëmbëlsira
shkopinj; Ushqim i lehtë; Biskota; Miell perimesh; Miell.”

(210) KS/M/ 2021/492
(220) 31/03/2021
(300) 302021000026588 15/02/2021 IT
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) CONAD PROFUMO DI FORNO
ACQUA E CEREALI

(511) 30 “Bukë dhe pasta të shijshme, byrekë të shijshëm, shkopinjë të hollë buke, krisurë,
meze të shijshme me bazë mielli, bizele të procesuara, niseshte dhe produkte të bëra nga to,
preparate të pjekura dhe maja buke; Pica dhe pite të shijshme, të ngrira apo jo-të ngrira;
Tarta (të ëmbëla apo të shijshme); Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbëla; Ëmbëlsira
shkopninj; Ushqim i lehtë; Biskota; Miell perimesh; Miell.”

(210) KS/M/ 2021/493
(220) 01/04/2021
(731) MALATYA PAZARI PALANCI
KURUYEMİŞ SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETİ
BEYLİKDÜZÜ OSB MAHALLESI
BAKIR VE PİRİNÇCİLER SANAYİ
SİTESİ MUSTAFA KURTOĞLU CAD.
NO:3-1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL,
TURKEY, TR
(591) kuqe dhe bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; produkte të mishit të përpunuara; Lyrjet e
lajthisë dhe gjalpi i kikirikut; tahini (pasta e farave të susamit); Qumësht me origjinë
shtazore; Qumësht me origjinë bimore; produkte të qumështit; gjalpë; Supa, bujone (lëngë i
zier nga kockat, mishi ose perimet), fara te thara per ushqim (dried pulses), Arra dhe fruta
të thata të përgatitura si grimësira; Fruta dhe perime të thata, të konservuara, të ngrira, të
gatuara, të tymosura ose të kripura; pasta domatesh; Patatina nga patatet; Vajra ushqimor;
Vezë dhe vezë pluhur; Ullinj të përpunuar, pastë ulliri.
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30 Mjaltë, ngjitës bletësh për konsum njerëzor, propolis për qëllime të ushqyerit. çaj, çaj i
ftohur. Akullore, akuj të ngrënshëm; Miell, bollgur, niseshte për ushqim; Ushqim rostiçeri
me bazë drithërash, kupa-kokoshka, tërshëra e shtypur, patatina të skuqura nga misri,
drithëra për mengjes, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb i grimcuar për konsum
njerëzor, tërshëra e përpunuar për konsum njerëzor, thekër e përpunuar për konsum
njerëzor, oriz; Kafe, kakao; pije me bazë kafe ose kakao, pije me bazë çokollate; Pasta,
toptha brumi të mbushur, nudëll (fije të zgjatura brumi); Maja, pluhur pjekjeje; Maja,
pluhur pjekje; deserte të bazuara në miell dhe çokolatë; bukë, simite [Bagel turk (gjevrek)
në formë unaze të mbuluar me fara susami], pogaçe [Bagel turk], pite, sanduiçe, katmer
[Pasta turke], byrekë, ëmbëlsira, bakllavë [deserte Turke të bazuara në brumë i lyer-lagur
me shurup], kadaif [Desert turk i bazuar në brumë]; deserte të bazuara në brumëra të lagura
me shurup; puding, krem peme, kazandibi [puding turk], puding nga orizi, keshkyl [Puding
Turk]. Melasë për ushqim; Çamçakëzat; Embëlsira, çokolata, biskota, krakera, napolitanka;
Sheqer, sheqer katrorë, sheqer pluhur; Krip; Melmesat për ushqime, vanillë (aromatizues),
erëza, salca (erëza), salcë domatesh
35 Ankandet, Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, duke i u
mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të
sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave
elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë; Reklamimi, marketing dhe
marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për qëllime
komerciale ose reklamuese; dizajn për reklamim; sigurimi i një tregu në internet për blerësit
dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve.

(210) KS/M/ 2021/494
(220) 01/04/2021
(731) ADELA KRRIKU
KLADEL SH.P.K. Rruga Lord Bajron 11,
Prishtine, KS
(591) PINK HEX #DF3E85

(540)

(511) 3 Produkte Kozmetike
kremra kozmetike për kujdesin e lëkurës;ekstrakte bimore për qëllime kozmetike;vajra
esencialë
5 Produkte Parafarmaceutike suplemente dietike;suplemente sportive
35 Reklamim, Shërbime Biznesi dhe Shitje Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne
dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe programeve televizive te produkteve ne fushen
kozmetike; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing;
demonstrim i mallrave; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare
për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik;
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shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të
ndërmjetësimit komercial; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; shërbime të
shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet
mjekësore; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave;
reklamimi / publiciteti; marredheniet me publikun.

(210) KS/M/ 2021/495
(220) 01/04/2021
(731) Ramiz Gashi Relux sh.p.k.
Magjistralja Prishtine-Shkup, km 6,
Llapllaselle, KS
(591) E gjelbert, e gjelbert e mbyllur, e
kaltert e hapur dhe e kaltert e mbyllur.

(540)

(511) 2 Produktet dhe shërbimet: Bojra, verniqe, llaçe, ngjyrosës, fiksues ngjyrash, rrëshira
natyrale dhe materiale të ndryshme për ruajtjen nga ndryshku dhe dëmtimit të drurit.

(210) KS/M/ 2021/496
(220) 01/04/2021
(731) Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim,
Germany, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) MYSUGR

(511) 9 “Softuer kompjuterik dhe harduer kompjuterik për përdorim në fushat e mjekësisë
dhe diagnostifikimit; softuer kompjuterik për përdorim në fushën e diabetit; softuer
kompjuterik për përdorim me instrumente të monitorimit të glukozës në gjak; softuer
kompjuterik për vlerësimin, monitorimin dhe administrimin e të dhënave mjekësore;
aplikacione mobile për aplikacione mjekësore dhe diagnostike; aplikacione mobile për
përdorim në fushat e stilit të jetës, shëndetit dhe modifikimit të sjelljes; aplikacione mobile
për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, përkatësisht, softuer për monitorimin dhe
përcjelljen e informacionit për qëllime të menaxhimit të diabetit; softuer kompjuterik për
regjistrimin e rezultateve të testeve të gjakut nga njehsori i glukozës në gjak; softuer
kompjuterik për qëllime mjekësore dhe diagnostike, përkatësisht, për përdorim në
transferimin e të dhënave nga pajisjet mjekësore në sistemet elektronike të menaxhimit të të
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dhënave
10 “Aparate dhe instrumente mjekësore; matësit e glukozës në gjak, pompat e insulinës
dhe setet e infuzioneve”.
38 “Ofrimi i aksesit në platforma dhe portale në internet në fushën e mjekësisë; ofrimi i
qasjes në informacion në internet dhe rrjete të tjera të të dhënave në fushën e mjekësisë;
ofrimi i aksesit në programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave për edukimin e mjekëve,
profesionistëve shëndetësorë dhe pacientëve në lidhje me menaxhimin e diabetit; ofrimi i
qasjes në programe dhe baza të dhënash për shkëmbimin e informacionit ndërmjet
përdoruesve të një rrjeti kompjuterik (forumi në internet) në fushën e shëndetësisë dhe
mjekësisë; sigurimi i forumeve në internet për transmetimin e mesazheve midis
përdoruesve të kompjuterit në lidhje me shëndetin dhe mjekësinë”.
41 “Edukimi dhe shkollimi për qëllime mjekësore në fushën e diabetit; shërbime arsimore
në internet; shërbime argëtimi në internet; ofrimi i trajnimit në internet; trainim personal në
fushat e stilit të jetës, shëndetit dhe modifikimit të sjelljes; edukimi në fushën e shëndetit
dhe mjekësisë në lidhje me menaxhimin e diabetit, përdorimin e matësve të glukozës në
gjak, pompave të insulinës dhe aksesorëve të tyre”.
44 “Shërbime mjekësore; shërbime mjekësore në fushën e sëmundjeve kronike;
menaxhimi i të dhënave në fushën e sëmundjeve kronike, përkatësisht ofrimi i
informacionit dhe të dhënave në fushën e sëmundjeve kronike përmes internetit; shërbimet
e telemjekësisë.

(210) KS/M/ 2021/497
(220) 01/04/2021
(731) Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim,
Germany, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 5 “Shtesa dietike dhe preparate dietike; preparate dhe materiale diagnostikuese;
farmaceutike dhe mjete shëruese natyrore”.
9 “Softuer kompjuterik; përmbajtje të regjistruar; instrumentet matëse, zbuluese dhe
monitoruese, indikatorët dhe kontrolluesit”.
10 “Aparate dhe instrumente mjekësore dhe veterinare; pajisje diagnostike, ekzaminuese
dhe monitoruese”.
41 “Shërbime arsimore, argëtuese dhe sportive; shërbime të mësimit në distancë të ofruara
në internet; ofrimi i argëtimit on-line; ofrimi i trajnimit në internet; ofrimi i kurseve
mësimore në internet.
44 “Shërbime të kujdesit shëndetësor njerëzor; shërbime mjekësore”.

61

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2021/498
(220) 01/04/2021
(731) Van Nelle Tabak Nederland BV
Slachtedyk 28a 8501 ZA Joure
Netherlands, NL
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) PARKER & SIMPSON

(511) 34 Duhani, qoftë i prodhuar apo i pa prodhuar; produkte duhani; zëvendësuesit e
duhanit, asnjë nuk ka qëllime medicinale ose kuruese; cigare; cigare te vogla; puro; makina
dore për prodhimin e cigareve; tuba cigaresh; filtra cigaresh; letra cigaresh; cigare
elektronike; lëngje për cigare elektronike; shkrepese dhe artikuj per duhanpirësit.

(210) KS/M/ 2021/499
(220) 01/04/2021
(731) British American Tobacco Exports
Limited Globe House 1 Water Street
London WC2R 3LA, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i prodhuar; produkte duhani; zëvendësuesit e
duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillos; çakmakë; shkrepsë; artikuj për
duhanpirësit; letër cigaresh, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparate xhepi për mbështjelljen e
cigareve; makina të mbajtura me dorë për injektim të duhanit në tuba letre; cigare
elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit me qëllim që të nxehen.

(210) KS/M/ 2021/500
(220) 01/04/2021
(731) SEFEDIN KOSUMI
Rr. Rame Govori Nr 38, Prishtinë, KS
(591) E bardhë, e kuqe
(740) SEFEDIN KOSUMI Rr. Rame
Govori Nr 38, Prishtinë

(540)
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(511) 6 Materiale ndërtimi nga metali, ndërtime metali të transportueshme, pishina noti
(struktura metalike), pishina noti të bëra nga metali, panele nga çeliku i rrudhur, hekurishte
dhe gjësende të veshura me metal, tuba dhe gypa metali, direkë çeliku, fletë çeliku, gypa
çeliku, tuba çeliku, avionë metali, unaza metali, materiale përforcimi nga metali për
beton,materiale përforcimi nga metali për gypa, materiale përforcimi nga metali për
ndërtimtari, frenuese dere nga metali, mbërthesa metali për gypa, manikotë frenuese metali,
fenerë metali jo-ndriçues, shufra për kanella metalike, fllanxha metali, kasolle metalike,
dry, shtroje metali kudër lagies, plaka metali për ndërtim, plaka metali për dysheme, varëse
metalike, bulona metalik, valvule për tuba uji, valvule metalike për tuba uji, kurthe
drenazhimi nga metali, rrethoja metalike, konstruksione metali, bërryla metalik për gypa,
unaza bakri, kazanë metali, plaka metali për dysheme, këmbë (hapa) për shkallë metalike,
gypa drenazhimi metalik, gypa metalik për ujë, shkallë metalike, gypa degëzues metalik,
mbyllës dere jo-elektrik, grila (kulluese) nga metali, rrjeta metali, thumba metali, pllakë
metalike për zhytje (kërcim), dorëza metalike për dyer, porta metalike, hapës jo-elektrik të
dyerve, mbyllës jo-elektrik të dyerve, panele dyersh nga metali, bulona dyersh, veshje
metalike, çelësa metalik (të ndryshëm nga ata elektrik), shenja metalike j-ndriçuese dhe
jomekanike, fashë metali, rrotullues (drejtues) çeliku, brava, vaska metali për këmbë dhe
pishina me mbushje (ajër), elementë të parafabrikuar posaçërisht barriera mbrojtëse për
pishina noti, panele ndërtimi nga metali për pishina noti, ekran ndarës metalik, profile
bordurash, porta, porta sigurie nga metali dhe veçanërisht për përdorim në pishina noti,
dyer sigurie nga metali dhe veçanërisht që kanë qasje në baret e pishinave, ekrane sigurie
nga metali për të mbuluar pishinat, rrotë metalike për dredhje për litarë fleksibël, për
pëlhurë të gomuar, për rrjeta dhe mbuluese të pishinave; shkallë (shkelëz) nga metali,
shkallë arka nga metali, mbrojtës për drunj nga metali.
8 Pajisje manuale (që operohen me dorë); pajisje që operohen me dorë për përdorim në
bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e makinerive, aparateve dhe automjeteve
si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi, makinë rroje, komplet
ngrënieje, pjatanca argjendi, limë (vegla), shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë dhe jo
elektrikë), qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë), mjete për
ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë, jo elektrikë), shtrirës flokësh, lëmues thonjsh
(elektrikë dhe jo elektrikë), prerës thonjsh (elektrikë dhe joelektrikë), komplet pedikyri,
mjete të përkujdesjes së këmbëve (për aq sa përfshihen në klasën 8); pinca, ondulues
qerpikësh; makinë rroje (elektrike dhe joelektrike), çanta për makina rroje; çanta për mjete
rrojeje, brisqe rroje, makina rroje; mjete për prerje me dorë, grrirjeje, shtypjeje ose hapjeje;
vegla të përdorshme me duar për bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e
makinerive, mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të
vegjël), biçak të harkëzuar, vegla për kopshte (të operueshme me duar), gërshërë kopshtarie
(të operueshme me duar), hendekhapës (vegla dore), çekiça (vegla dore), hapëse vere
(vegla dore), pinca, sharra (vegla dore), kuadër për sharra dore, leva, mjete për
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përkufizimin e kopshteve (mjete metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte), prerës,
vegla prerjeje, kaçavida; lëmues mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar);
mjete për përdorim me duar për dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata, kazma;
fryrëse zjarri; makinë rrojeje, krasitëse pemësh, krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja
shpimi (vegël dore), hapëse vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika, hapëse kanaçesh;
makina shpimi; kaçavida të vogla, çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të
imët (vegël dore), prerës perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues, vaporizatorë,
shiringa për sprucimet kundër insekteve; thikë gjuetie, shata (vegël dore); instrumenta për
validimin e biletave; prerës djathi në feta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); vegla për
krruajtje (vegël dore), makina prerje të drurit; vegla çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa;
mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës;
arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve
bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse (që operohen me duar); prerëse picash
(joelektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për teh; mjete gdhendjeje (vegla dore),
instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete për grirje dhe sharrim; lopata
metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; morsa, morseta për marangozë dhe
vozaxhi; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; lopata, kazma; punto (vegla dore),
tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës
të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë elektrikë; prerës ngjitësesh
11 Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe destinime sanitare; instalime dhe aparate për trajtimin e mbeturinave
dhe ujrave të zeza; sisteme për trajtimin e gazrave nga oxhaçet (tymit); sisteme për
desulfarizimin e gazrave nga oxhaçet (tymit), objekte për ndezjen e mbeturinave, pjesë
rezervë dhe paime për të gjitha produktet e përmendura më lartë dhe të cilat bëjnë pjesë në
klasën 11; Akumulatorë (nxehtësie), Akumulatorë (avulli), Djegësit e acetilenit,
Fishekzjarre acetileni, Gjeneratorë acetileni, Kondicioner ajri për automjete, Aparate për
kondicionim ajri, Instalime për kondicionim ajri, Aparate për ftohjen e ajrit, Aparate për
dezodorimin e ajrit, Aparate për tharjen e ajrit (tharëse), Instalime filtrimi, Aparate për
jonizim për të trajtuar ajrin apo ujin, Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit, Ngrohësit e
ajrit, Sterilizues të ajrit, Valvula lëshuese për isntalimet e ngrohjes me avull, Paisje ndriçimi
për mjete ajrore, Djegësit e alkoholit, Paisje antiverbuese për automjete, Paime
antireflektuese për automjete (paisje për drita), Zgjatje kundër spërkatjes për automjete,
Aparate për filtrimin e akuarijumeve, Ngrohës të akuarijumeve, Ndriçues të akuarijumeve,
Llampa me qark elektrik, Enë për hirin e stufave, Paime automatike për hjekjen e hirit nga
furrat (furra elektrike me shtypje të lartë), Deponi e hirit për furra, Reaktor bërthamor,
Autoklava (furra elektrike me presion të lartë), Drita automobili, Paime për automobila anti
verbuese (pjesë furnizimi), Furra për pjekëje, Gurë vulkanik për shfrytëzim në zgara, Zgara,
Paisje banjo, Paisje për banjo për ajr të ngorhtë, Instalime banjoje, Instalime për banjo dhe
për sauna, Mbështjellës për banjo, Instalime uji për banjo, Vaska për banjo, Vaska me ulëse
banjo, Ngrohësa për banjo, Enë për banjo sheruese termale (spa-banjo), Ngrohësa të
shtratit, Paisje për ftohje të pijeve freskuese, Ndriques (drita) për bicikleta, Bide, Batanije
elektrike (jo për perdorim mjekësor), Tubacione për bojlera për instalime për ngohje,
Bojlera (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Mbajtësit e djegësve (bërnerave) të gasit,
Paisje për pjekjen e bukës, Tostera për bukë, Makina për bërjen e bukës, Bernera (djegësa),
Djegësit e acetilenit, Djegësit për trupa ndriçues, Djegësit për gazra, Djegësit germicidal,
Djegësit inkandeshent, Djegësit laboartorik, Karbon për hark për llampa, Tepih ngrohës
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elektrik, Trupa ndriçues të lëshuar nga tavani, Radiator për ngrohje qendrore, Komora
sterile (instalime sanitare), Llustera, Ventilator të oxhaçeve, Kanale oxhaçeve, Tubacione
qelqi për llampa, Llampa kineze, Trupa ndriçuse për pemën e vitit të ri, Paisje
kromatografike për industri, Komora sterile (instalime sanitare), Filtra për kafe (elektrik),
Aparate (elektrike) për kafe, Paisje (elektrik) për kafe me filter, Aparat për pjekjen e kafesë,
Gypa spiral (pjesë instalimesh për destilim, ngrohje dhe ftohje), Kondenzatorë gasi (të cilët
nuk janë pjesë makinash), Paisje për klimatizim të ajrit, Enë për ftohje, Shporetë, Paime
dhe instalime për zierje, Ringla për zierje, Paisje elektrike për zierje, Ftohësa për furra,
Aparate dhe paime për ftohje, Instalime edhe makina për ftohje, Paime për ftohjen e
lengjeve, Paisje për ftohjen e duhanit, Paisje për ftohjne e ujit, Kabina për dush, Llampa të
përdredhura, Jastakët ngrohës eklektrik (jo për perdorim mjekësor), Trupa ndriçues për
bicikleta, Flutur (ventialtorë) për ngrohje, Friteza elektrike, Paisje për shkrirje për
automjete, Shkrirës i dritareve në automjete, Aparate për dehidratizim të produkteve
ushqimore organike, Furra dentare, Paisje për dezodorim (jo për perdorim personal),
Aparate për desalinim, Aparate për tharje, Difuzer driatash, Tuba me shkarkim elektrik për
ndriçim, Paisje për dezinfektim, Aparate dozimi dezinfektues për tualete, Difuzer
dezinfektus për tualete, Vitrina ftohëse, Thasë me një përdorim për sterilizim, Paisje për
destilim, Kolona (tubacione) për destilim, Ndriçim për zhytje, Tharëse ajri, Tharëse
flokësh, Tharëse, Filtër për ujë të pijshëm, Paisje për ujitje me pikëzim (apisje për ujitje),
Tharëse flokësh, Tharëse ajri, Paisje për tharje, Aparate dhe instalime për tharje, Paisje për
tharjen e foragjereve, Ekonomizues për lëndë djegëse, Paisje elektrike për prodhimin e
jogurtit, Llampa elektrike, Tepiha elektrik ngohës,Elemente për ngrohje, Paisje për krijimin
e avullit, Rezervuar ekspandues për instalime të ngrohjes qendrore, Mbulesa thithse për
kuzhinë, Lampa ndriçuese dekorative për raste solemne, Ventilatorë për klimatizim,
Ventilatorë elektrik personal, Ventilatorë (si pjesë e instalimeve për klimatizim), Rubineta
për tubacione, Aparate për mbushje (furnizim) të rezervoareve të bojlerave të ngrohjes,
Ngrohësit elektrik për shishe me cuclë, Filament ngrohje elektrik, Filamente për llampa,
Filamente magneziumi për llampa ndriçuese, Filtra elektrik për kafe, Filtra per aparate
klimatizimi, Filtra për ujë të pijshëm, Filtra (si pjesë e instalimeve në amvisni dhe
instalimeve industriale), Rrjeta kamini, Kamina (shtëpijake), Paisje për banjo, Paisje të
pregatitura për stufa, Paisje e pregatitur për shporet, Shkrepëtimat (ndezësit) e oxhaçeve të
cilat përdoren në industrinë e naftës, Shkrepëtimat, Ndriçuesit (llampat), Kanalet e
oxhaçeve, Kanalet e kazanave për ngrohje, Paisje për avullim,Rezervoaret avullim,
Ngrohësit elektrik të shputave, Ngrohësit e shputave (jo elektrik dhe Elektrik), Paisje për
tharjen e foragjereve, Farkatore portative, Fontana, Fontana dekorative,Korniza metalike
për stufa, Frigorifer me ngrirje të thelle, Shkrepësa ndezëse për ndezjen e gasit, Paisje për
skuqjen e perimeve, Ekonomizues të lëndëve djegëse, Paisje për tymosje (jo për perdorim
në mjekësi), Enë për hirin nga stufa, Rrjeta për stufa, Ftohësa për stufa, Enë ftohëse për
furra, Paisje për mbushjen e furrave, Stufa (të cilat nuk janë për përdorim në laboratorium),
Vegla të pregatitura për stufa, Paisje rregulluese dhe siguruese për paime
me gas, Bojlera me gas, Ndezësa për gas, Mbajtësit e ndezësve të gasit, Kondenzatore
gasi(të cilët nuk janë pjesë të makinave), Llampa me gas, Ndriçues gasi, Paimet rregulluese
dhe siguruese të tubacioneve për gas, Aparate pastrimi (si pjesë e instalimeve të gasit),
Paisje për pastrimin e gazrave, Gjeneratorët e acetilenit, Ndezësit e germicidit, Llampat
germicidale për pastrimin e ajrit, Aapartet për ngrohjen e ngjitësit, Rrjeta për stufa, Zgara
(aparate zierjeje), Grilli (aparate për zierje), Tharëse flokësh, Aparat terjen e duarëve, Farat
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(dritat) e përparme të automjeteve, Vatra, Akumulatorë nxehtësie, Shkëmbyesit e
nxehtësisë (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Pompa të ngrohtësisë, Regjeneratorët e
ngrohjes, Ngrohësit elektrik të shisheve me cucla, Ngrohësit për banjo, Ngrohësit për hekur
për hekurosje, Ngrohësit automjete, Ngrohësit e zhytur, Paisje për ngrohje, Paisje elektrike
për ngrohje, Ngrohësit elektrik për shkrirejn e dritareve të automjeteve, Paisjet për ngrohjen
e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gasta, Kazanat për ngrohje, Jastakëk
ngrohës elektrik (jo për perdorim në mjekësi), Elemnetet ngrohëse, Filamnete ngrohëse
(elektrike), Instalime për ngrohje, Instalime për ngrohjen e ujit të ngrohtë, Instalime për
ngrohjen e ujit, Pllaka ngrohëse, Mbulesa thithëse për kuzhinë, Aparate për ajr të ngrohtë,
Paisje banjosh për ajr të ngrohtë, Stufa me ajr të nxehtë, Pllaka për nxemje, Termoforë,
Numra ndriçues shtëpijak, Aparate lagështimin e ajrit për radiatorë të ngrohjes qendrore,
Hidrantët, Pasijet e kadave për hidromasazhë, Enë për akull, Arka për akull, Makina dhe
paisje për krijimin e akujve, Ngrohësit e zhytur, Ndezësit me fije të djegur, Djegësit e
mbeturinave, Paisjet jonizuese për trajtimin e ujit apo ajrit, Ngrohësit (elektrik) e ujit,
Furniturë furre (me mbajtëse), Furrë për tharje, Stufa kuzhine, Ndezësit laboratorik, Llampa
laboratorike, Shtëpiza për llampa, Llampa me gypa të qelqit, Llampa qelqi, Llampa me
sfera (llustera), Mbështjellës për llampa, Llampa reflektorësh, Abazhur, Llampa, Ndezësa
për llampa, Llampa elektrike, Llampa të automjeteve për treguesit e drejtimit, Sfera të
qelqit për llampa, Mbajtësit e bazhurit, Fenerët për ndriçim, Paisje elektrike për tharje e
rrobave, Kazana për larjen e rrobave, Gurë vulkanik që shfrytëzohen zgarë, Ventila për
kontrollimin e nivelit në rezervoare,
Trupa ndriçues, Trupa ndriçues elektrik, Llampa për treguesit e drejtimit të automjeteve,
Difuzer të dritave, Dioda për emitimin e dritës (LED) të paisjet ndriçuese, Shkrepësa,
Shkrepësat e gasit, Paisje dhe instalime për ndriçim, Pasije për ndriçim në automjete,
Instalime për ndriçim në mjete ajrore, Drita zhytëse, Trupa ndriçues për pemën e vitit të ri,
Drita për automobila, Drita për automjete, Paisje për mbushjen e furrave, Numra ndriçues
shtëpiak, Gypa ndriçues për ndriçim, Fije magneziumi për ndrioçim, Aparat për pjekjen e
maltit, Furra mikrovalore (aparat për zierje), Furra mikrovalore për industri, Instalime për
ftohjen e qumështit, Llampa minatorësh, Rubineta miksazhi për gypat e ujësjellësit,
Vazhdimet kundër stërpikjes për rubineta, Instalime për procesimin e lëndëve djegëse
nukleare dhe moderatorëve nuklearë, Reaktorët nuklearë, Ndezësit e vajit, Llampa me vaj,
Pasije për pastrimin e vajit, Fontana dekorative, Paisje për furra të punuara nga shamoti,
Furra mikrovalore për industri, Furra (të cilat nuk përdoren në laboratoriume), Vegla të
punuara për furra, Ndezësit hidro-oksigjenik, Jastakët elektrik ngrohës (jo për perdorim në
mjekësi), Pasterizuesit, Enë elektrike për zierjen e kafesë, Ndezësit e petroleumit, Rubineta
për përques gypor, Gypa (si pjesë e instalime sanitare), Ngrohësit në formë pllakash, Pllaka
ngrohëse, Llampa xhepi, Ndriques elektrik xhepi, Ngrohës xhepi, Paime për polimerizim,
Thasë me nje perdorim për setrilizim, Furra me presion të lartë-Autoklava (elektrike), Enë
elektrike me presion për zierje, Rezervoar për ujë me presion, Instalime për procesim të
lëndës djegëse dhe material moderatorë nuklearë, Llampa për projektorë, Stabilimente për
pastrimin e ujërave të ndotura, Mbyllës për radiatorë, Radijatorë (elektrik), Radiatorë për
ngrohje, Reaktorë nuklearë, Impiante për pastrim dhe destilim, Llampa reflektorësh,
Reflektorë për automjete, Paisje ftohëse për makina, Paisje ftohëse dhe instalime, Dollapa
ftohës, Komora ftohëse, Konteiner ftohës, Vitrina ftohëse, Frigorifer, Regjeneratorë të
ngohjes, Paisje regulluese për aparatura dhe tubacione për ujë dhe gas, Mjete rreguluese
dhe siguruese për paime gasi, Mjete rregulluese dhe siguruese për gas sjellësa, Mjete
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rregulluese dhe siguruese për paime për ujë, Rengrohësit e ajrit, Paisje për fergim, Paisje
për pjekjen e kafesë, Aparatura për fergim (pjekëje), Paisje për rrotullimin e hellit, Helli
(për pjekjen e mishit), Paisje për pjekje në hell, Vegla siguruese për paime dhe tubacione
për ujë dhe gas, Llampa siguruese, Instalime dhe paime sanitare, Enë (elektrike) për zierje
nën presion, Stabilimente për sauna, Aparate për pastrimin e gasit (skruber- si pjesë e
instalimeve për gazra), Reflektorë (hjedhësa të dritës), Ulësa për tualetë, Stabilimente për
pastrimin e ujërave të ndotura, Kabina dushi, Dusha, Lavabo, Vaska me ulëse, Fyta për
llampa elektrikr, Pasije për zbutjen e ujit, Stufa solare, Kolektorë për ngrohje solare, Enë
për banjo me ujëra termale,
industriale, Akumulatorë avulli, Kazana avulli (të cuilat nuk janë pjesë makinash), Paisje
për avullim të personave (sauna), Stabilimente për prodhimin e avullit, Hekur me avull për
tekstill, Sterilizatorë, Enë destilueses, Stufa, Stufa për ngrohje, Llampa ndriquese rrugë dhe
sheshe, Pllaka strukturale për stufa, Paisje për klorifikimin e bazeneve, Paisje për nxirje
(solarium), Rubineta për tubacione përcjellëse, Rubineta, Ventila termostatik (si pjesë e
instalemeve ngrohje), Tostera, Stabilimente për ftohjen e duhanit, Paime për pjekjen
(ngrohjen) e duhanit, Guaca tualeti, Ulëse për tualet, Tualet portativ, Tualeti (WC), Trupa
ndriques për ndriqim, Lllampa elektrike ndriquese xhepi, Tubacione për shkarkim elektrik
për ndriqim, Tuba ndriquese për ndriqim, Banjo turke portative, Llampa ultraviolete (jo për
perdorim mjekësor), Pisoarë-urinarë (paisje sanitare), Ventila (për kontrollimin e nivelit) në
rezervoare, Ventila termostatik (si pjesë e instlimeve për ngrohje), Farat e përparmë të
automjeteve, Reflektorët e automjeteve, Paisje klimatizimi për automjete, Paisje anti
verbuese për automjete, Paisje për shkrirjen e automjeteve, Paisje ngrohëse për shkrirjen e
dritareve të automjteve, Pasije për ndriqim të automjeteve, Drita për automjete, Paisje dhe
instalime për ajrosje (klimatizim), Paisje dhe instalime për ajrosjen (klimatizimin) e
automjeteve, Mbulesa thithes për ventilim, Mbulesa thithëse për ventilim të
laboratoriumeve, Shabllone elektrike për ëmbëlsira, Komora ftohëse, Dyshekë ngrohës,
Unaza për rubineta për ujë, Enë (lavabo) për pastrimine e duarve (si pjesë e instalimeve
sanitare), Lavabo për larjen e duarve (pjese e instalimeve sanitare), Kazani për larje,
Aparate për tharjen e duarve në tualete, Tualete (WC), Instalime ujësjellësi, Instalime për
distribuimin e ujit, Paisje për filtrimin e uijt, Instalime për lëshuarjen e ujit, Ngrohësa uji,
Pasije për ngrohjen e ujit, Pasije për pranimin e ujit, Mjetet rregulluese për paisjet dhe
tubacionet e uji ose të gasit, Mjetet siguruese për paisjet dhe tubacionet e ujit ose të gasit,
Instalime për pastrimin e ujit, Pasije dhe makina për pastrimin e ujit, Pasije dhe aparatura
për zbutjen e ujit, Sterilizuesit e ujit, Instalime për furnizim me ujë, Pasije automatike për
ujitje, Makineri për ujitje për destinim bujqësinë, Tubacione ujësjellësi për instalime
sanitare, Aparatura whiripool-i (virpul aparatura),

(210) KS/M/ 2021/501
(540) AVIOR
(220) 02/04/2021
(731) Bekim Deshishku “BD ESTATE”
Sh.p.k. rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 Prishtinë, Kosovë, KS
(591) Ngjyra e Zezë
(740) Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna''
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kompl.''BLERTI'' ob nr.3
(511) 35 hërbime të të kompozuarit së bashku për të mirën e të tjerëve, të një varieteti
mallrash për tregtim me shumicë dhe pakicë, veçanërisht të mallrave ushqimore dhe të tjera
të ngjashme; artikujve e aksesorve të lidhura me to; duke e krujuara këtë mundësi
nëpërmjet krijimit të një rrjeti dyqanesh për tregtimin e tyre; menaxhim biznesi, shërbime
zyre dhe të reklamave
36 Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime sigurimi; punët e pasurive të
paluajtshme.Transport i materialeve dhe mallrave; depozitim dhe maganizinim i tyre.
shërbime të agjencisë së pasurive të paluajtshme, menaxhim të pasurive të patundshme,
marrje me qira të apartamenteve, mbledhje qiraje;
nënshkrimi i sigurimeve, shërbimet aktuariale;shërbimet e brokerimit, për shembull, letrat
me vlerë, sigurimi dhe brokerimi i pasurive të patundshme, brokerimi i kredive të karbonit,
brokerimi.
41 Arsimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.

(210) KS/M/ 2021/502
(220) 02/04/2021
(731) Bekim Deshishku “BD ESTATE”
Sh.p.k. rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E kuqe, e hirit dhe e bardhë.
(740) Ardi Sheholli
rr.''Sylejman Vuciterna'' kompl.''BLERTI''
ob nr.3

(540)

(511) 35 Shërbime të të kompozuarit së bashku për të mirën e të tjerëve, të një varieteti
mallrash për tregtim me shumicë dhe pakicë, veçanërisht të mallrave ushqimore dhe të tjera
të ngjashme; artikujve e aksesorve të lidhura me to; duke e krujuara këtë mundësi
nëpërmjet krijimit të një rrjeti dyqanesh për tregtimin e tyre; menaxhim biznesi, shërbime
zyre dhe të reklamave
36 Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime sigurimi; punët e pasurive të
paluajtshme.Transport i materialeve dhe mallrave; depozitim dhe maganizinim i tyre.
shërbime të agjencisë së pasurive të paluajtshme, menaxhim të pasurive të patundshme,
marrje me qira të apartamenteve, mbledhje qiraje;
nënshkrimi i sigurimeve, shërbimet aktuariale;shërbimet e brokerimit, për shembull, letrat
me vlerë, sigurimi dhe brokerimi i pasurive të patundshme, brokerimi i kredive të karbonit,
brokerimi.
41 Arsimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.
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(210) KS/M/ 2021/503
(220) 02/04/2021
(731) Bekim Deshishku “BD ESTATE”
Sh.p.k. rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 Prishtinë, Kosovë, KS
(591) Ngjyra e Zezë.
(740) Ardi Sheholli
rr.''Sylejman Vuciterna'' kompl.''BLERTI''
ob nr.3

(540) BD ESTATE

(511) 35 Shërbime të të kompozuarit së bashku për të mirën e të tjerëve, të një varieteti
mallrash për tregtim me shumicë dhe pakicë, veçanërisht të mallrave ushqimore dhe të tjera
të ngjashme; artikujve e aksesorve të lidhura me to; duke e krujuara këtë mundësi
nëpërmjet krijimit të një rrjeti dyqanesh për tregtimin e tyre; menaxhim biznesi, shërbime
zyre dhe të reklamave
36 Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime sigurimi; punët e pasurive të
paluajtshme.Transport i materialeve dhe mallrave; depozitim dhe maganizinim i tyre.
shërbime të agjencisë së pasurive të paluajtshme, menaxhim të pasurive të patundshme,
marrje me qira të apartamenteve, mbledhje qiraje;
nënshkrimi i sigurimeve, shërbimet aktuariale;shërbimet e brokerimit, për shembull, letrat
me vlerë, sigurimi dhe brokerimi i pasurive të patundshme, brokerimi i kredive të karbonit,
brokerimi.
41 Arsimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.

(210) KS/M/ 2021/504
(220) 02/04/2021
(300) 302020022270.2/05 13/10/2020 DE
(731) Trisport AG Bösch 67, 6331
Hünenberg, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HOI

(511) 5 Shtesat (suplementet) ushqimore; Shtesa dietale me proteina; Shtesa dietale me
përbërje vitamina; Shtesa ushqimore më përbërje nga aminoacidet; Shtesa dietale alginate;
Shtesa dietale me glukozë; Shtesa (suplemente) ushqimore; Shtesa dietale minerale për
njerëz; Pluhur si zëvendësues të shujtës; Shtesa vitaminash.
9 Ergometra, Aparate, instrumente dhe pajisje për regjistrimin, riprodhimin, incizim,
ruajtje, përpunim, transmetimin, kodim dhe dekodim, emetim, transmetim dhe nxjerrje të të
dhënave; lexues i kompakt disqeve; DVD playera (lexues); Bartës të të dhënave optike;
Regjistrues bartës të të dhënave elektronike, magnetike dhe elektromagnetike dhe media
për ruajtjen e të dhënave; Programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik për video,
lojëra kompjuterike dhe lojëra në internet dhe për lojëra të tjera elektronike dhe/ose vizuale;
Softuer i inteligjencës artificiale për sektorin e fitnesit, gjimnastikës, sporteve dhe të
ushqyerit; publikime digjitale, filma artistikë, zërim, video dhe regjistrime (incizime) të
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tjera multimediale si dhe botime të shtypura të digjitalizuara (që mund të shkarkohen);
aplikacione për celularë; Rripa dore për fitnes [instrumente matëse]; të dhëna, të
shkarkueshme nga interneti ose nga ndonjë rrjet global, sidomos me zë, tonet e ziles
(cingërimës në telefon), MP3, filma, video, libra audio, sinjale me tekst, muzikë, zërim,
grafikë, lojëra dhe imazhe; Syze, korniza syzesh; mbështetëse për syze, lente për syze; kuti
për syze dhe mbajtës të syzeve; syze dielli; mbrojtëse për syze; çanta sportive me formë të
veçantë për helmeta mbrojtëse
18 Kofera dhe valixhe; Ombrella dhe çadra dielli; Bagazhet e udhëtimit; Çantat (të
përfshira në klasën 18), Çanta udhëtimi; Çanta krahu; çanta brezi; çanta dore; çanta për
sporte; çanta të vogla me rripa; Çanta shpine (ranaca); çanta për aksesorë të kozmetikës,
bazike; Çanta te vogla për kozmetikë; Çanta; Kuleta; Kuleta për karta krediti; Kuleta
kartoni [kuleta prej lëkure]; çanta të vogla për çelësa; Çanta shkollore; të gjitha mallrat e
lartpërmendura, si prej lëkure ashtu dhe prej lëkure të imituar dhe prej pëlhure; pjesë dhe
pajisje për të gjitha mallrat (produktet) e lartpërmendur (të përfshira në klasën 18).
24 Peshqirë tekstili; Peshqirë banje; Peshqirë saune; Peshqirë plazhi
25 Veshje; Këpucë; Kapela; Veshje për gjimnastikë; trenerka të poshtme; Unitarde [veshje e ngushtë një-copëshe me këmbë të gjata dhe nganjëherë mëngë të gjata zakonisht
ndalet te kyçet e duarve dhe kyçet e këmbëve]; Këpucë për gjimnastikë; Veshje të sipërme
dhe veshje të poshtme për aktivitete sportive; Veshje të thurura [veshje]; Fanella sportive;
Këpucë sportive; Rroba banje për burra, gra dhe fëmijë; Mbathje banje; Kostume banje;
Kapela banje
28 Artikuj dhe pajisje sportive; Platformë e hapave aerobikë; Makina e hapave aerobikë;
Peshat për ushtrime; Artikuj gjimnastikor dhe sportiv; Mbështetëse për makinat e vrapimit;
Aparate për stërvitje sportive; Pajisje sportive; Artikuj sportivë; Stola për t’u ulur; Rrotulla
ushtrimi; Makina për kanotazh; Thasë për goditje; Topa për goditje me grushte (të
montuara në dysheme); Ushtrues manualë të këmbëve; Pajisjet e ushtrimeve që operohen
manualisht; Dorëza për të bërë pompa; Mbajtëse dore për të bërë pompa; Shtangat për
pesha; Platformë rrotullluese për stërvitje; Boshte trare për ngritje të peshave; Shtanga të
vogla peshash për duar; Pesha të vogla me dorëza në formë kupe; Aparat për stërvitjen e
trupit [ushtrime]; Tavolina përmbysëse; Mbërthecka dore për ngritje të peshave; Shtanga
dore [për ngritje të peshave]; Shtangëza për ngritje të peshave; Unaza përforcuese për
përforcim të duarve; Mbështjellëse dore për përdorim sportiv; Unaza që operohen me dorë
për ushtrime të rezistencës në pjesën e poshtme dhe të sipërme të trupit; Pajisje për
gjimnastikë; Mbërthecka për artikuj sportivë; Makineri që përfshijnë pesha për përdorim në
ushtrime fizike; Rripa për ngritje peshe [artikuj sportivë]; Aparate për arritjen e fitnesit
fizik [për përdorim jo-mjekësor]; Makineri për ushtrime fizike; Shirita ushtrimesh; Aparate
për palestër të brendshme; Biçikleta të palëvizshme për stërvitje; Zgjerues të gjoksit [pajisje
spirale metalike dhe jo vetëm për ushtrime]; Pajisje metalike (në formë eliptike) për
stërvitje; Hallka rrethore për thasët për goditje; Dorëza rrotulluese për të bërë pompa;
Aparate për ndërtim të trupit [ushtrime]; Aparate për tonifikim të trupit; Aparat për toner
për trupin [ushtrim]; Pesha për këmbë për përdorim atletik; Pesha të këmbëve për ushtrime;
Pesha të këmbëve [artikuj sportiv]; Pajisje për ushtrim të barkut; Stola për ngritjen e
peshave; Stola për përdorim gjimnastikor; Stola për përdorim sportiv; Rrotulla të barkut për
qëllime fitnesi; Topa për stërvitje të goditjes me grusht të fiksuar në dysheme; Pajisje për
stërvitjen e trupit për ndërtim të forcës; Pajisje për stërvitje fitnesi (cross trainer).
35 Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë, shërbime të shitjes me pakicë të porosive
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me postë dhe shërbime të shitjes me pakicë në internet në lidhje me shtesat (suplementet)
ushqimore, shtesa dietale me proteina, shtesa dietale më përbërje vitamina, shtesa
ushqimore më përbërje aminoacide, shtesa dietale alginate, shtesa dietale me glukozë,
shtesa ushqimore, shtesa dietale minerale për njerëz, pluhur zëvendësues të shujtës,
suplemente vitaminash, ergometra, aplikacione për celularë, rripa dore për fitnes
[instrumente matëse], veshje, këpucë, kapela, syze sportive, helmeta, helmeta mbrojtëse,
doreza mbrojtëse, çanta sportive me forma speciale për helmeta mbrojtëse, artikuj dhe
pajisje sportive, Platformë e hapave aerobikë, Makina e hapave aerobikë, Peshat për
ushtrime, Artikuj gjimnastikor dhe sportiv, Mbështetëse për makinat e vrapimit, Aparate
për stërvitje sportive, Pajisje sportive, Artikuj sportivë, Stola për t’u ulur, Rrotulla ushtrimi,
Makina për kanotazh,Thasë për goditje,Topa për goditje me grushte (të montuara në
dysheme),Ushtrues manualë të këmbëve, Pajisjet e ushtrimeve që operohen manualisht,
Dorëza për të bërë pompa, Mbajtëse dore për të bërë pompa, Shtangat për pesha, Platformë
rrotullluese për stërvitje, Boshte trare për ngritje të peshave, Shtanga të vogla peshash për
duar, Pesha të vogla me dorëza në formë kupe, Aparat për stërvitjen e trupit [ushtrime],
Tavolina përmbysëse, Mbërthecka dore për ngritje të peshave, Shtanga dore [për ngritje të
peshave], Shtangëza për ngritje të peshave, Unaza përforcuese për përforcim të duarve,
Mbështjellëse dore për përdorim sportiv, Unaza që operohen me dorë për ushtrime të
rezistencës në pjesën e poshtme dhe të sipërme të trupit, Pajisje për gjimnastikë,
Mbërthecka për artikuj sportivë, Makineri që përfshijnë pesha për përdorim në ushtrime
fizike, Rripa për ngritje peshe [artikuj sportivë], Aparate për arritjen e fitnesit fizik [për
përdorim jo-mjekësor], Makineri për ushtrime fizike, Shirita ushtrimesh, Aparate për
palestër të brendshme, Biçikleta të palëvizshme për stërvitje, Zgjerues të gjoksit [pajisje
spirale metalike dhe jo vetëm për ushtrime], Pajisje metalike (në formë eliptike) për
stërvitje, Hallka rrethore për thasët për goditje, Dorëza rrotulluese për të bërë pompa,
Aparate për ndërtim të trupit [ushtrime], Aparate për tonifikim të trupit, Aparat për toner
për trupin [ushtrim], Pesha për këmbë për përdorim atletik, Pesha të këmbëve për ushtrime,
Pesha të këmbëve [artikuj sportiv], Pajisje për ushtrim të barkut, Stola për ngritjen e
peshave, Stola për përdorim gjimnastikor, Stola për përdorim sportiv, Rrotulla të barkut për
qëllime fitnesi, Topa për stërvitje të goditjes me grusht të fiksuar në dysheme, Pajisje për
stërvitjen e trupit për ndërtim të forcës, Pajisje për stërvitje fitnesi (cross trainer)
38 Transmetimi i dosjeve multimediale, në veçanti i audio dhe video fajllave, në rrjetet
kompjuterike, në internet ose në ndonjë rrjet global, dhe në celularët dhe pajisjet e
komunikimit pa tel; Emetimi dhe transmetimi i të dhënave dhe dokumenteve në rrjetet e të
dhënave, në veçanti audio, video ose përmbajtje tjetër multimediale, përfshirë përmes
internetit ose rrjeteve globale, në formë elektronike ose të kompjuterizuar, dhe në telefonat
mobil dhe pajisjet e komunikimit pa tel; Emetimi dhe transmetimi i publikimeve të
shkarkueshme për qëllime edukimi dhe argëtimi në rrjetet e të dhënave, përfshirë përmes
internetit ose rrjeteve globale, në formë elektronike ose të ndihmuar nga kompjuteri, dhe në
telefonat mobil dhe pajisjet e komunikimit pa tel; Sigurimi i qasjes në shërbimet e
komunikimit zanor përmes internetit; Sigurimi i qasjes në pajisjet on-line për ndërveprim
në kohë reale me përdoruesit e tjerë të kompjuterit; Emetimi dhe transmetimi elektronik i
filmit, televizionit, televizionit kabllor, programeve në radio ose transmetimeve, përfshirë
përmes internetit ose rrjeteve globale, në formë elektronike ose të kompjuterizuar, dhe në
telefonat mobil dhe pajisjet e komunikimit pa tel; Sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave në
rrjetet kompjuterike; shërbime për transmetimin e përmbajtjes në video dhe sigurimin e
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qasjes telekomunikuese përmes transmetimit me video sipas kërkesës përmes internetit dhe
rrjeteve të tjera globale dhe telefonave celularë ose pajisjeve të komunikimit pa tel;
sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike online dhe bazat e të dhënave të
kërkueshme online; shërbime të rrjetit të komunikimit digjital për të mundësuar
transmetimin e të dhënave personale të përdoruesit në faqet e internetit të shumëfishta dhe
shkëmbimin e të dhënave të identitetit personal me dhe midis faqeve të shumëfishta në
internet; Sigurimi i qasjes në portalet e internetit si dhe telekomunikimet me anë të
platformave, linjave të bisedave, forumeve, dhomave të bisedave dhe sistemeve blog-u si
dhe rrjeteve sociale në internet ose një ndonjë rrjet global; Sigurimi i qasjes në hotlines
përmes telekomunikimeve; sigurimi i qasjes në faqet e internetit; sigurimi i qasjes në
informacion në internet; transmetimi dhe shpërndarja elektronike e informacionit dhe e
lajmeve (agjencitë e shtypit), e të dhënave, në veçanti në lidhje me sportin, gjimnastikën,
palestrën ose shëndetin; asnjë nga shërbimet e lartpërmendura nuk ka përmbajtje që lidhet
me disleksinë
41 Shërbime sportive, fitnesi dhe gjimnastikë; fitnesi fizik dhe edukimi gjimnastikor;
Trajnimi i lojtarëve sportivë; Konsulencë në lidhje me trajnimet për fitnes fizik; Shërbime
të trajnimit të aerobisë; shërbime të trajnimit gjimnastikor; Konsulta e fitnesit fizik; Qendrat
e fitnesit fizik (Funksionimi i tyre-); Sigurimi i pajisjeve të mbajtjes në gjendje të mirë
fizike; Funksionimi i ambienteve sportive; Sigurimi i ambienteve për rekreacion sportiv;
Shërbime të qendrës së fitnesit fizik; Shërbime të klubit të fitnesit; Shërbime të vlerësimit të
fitnesit fizik për qëllime trajnimi; Shërbime të trajnerëve të fitnesit dhe gjimnastikës;
Ofrimi i shërbimeve të klubit shëndetësor dhe të palestrës; Shërbime të shëndetit nga klubi
[trajnim për shëndet dhe fitnes]; Shërbime e fitnesit në fushën e fitnesit dhe trajnimit
të forcës; Shërbime sportive; Shërbime të klubeve sportive; Shërbime të trajnerit personal;
Shërbime trajnimi në lidhje me fitnesin; Sigurimi i shërbimeve edukative në lidhje me
fitnesin fizik; Kryerja e orëve të kondicionit të fitnesit fizik; Udhëzime në ushtrime në grup;
Kryerja e orëve të fitnesit; Sigurimi i shërbimeve edukative në lidhje me ushtrimet; Kurse
udhëzuese në lidhje me fitnesin fizik; Shërbime për trajnim fizik; Trajnimi i forcës dhe i
kondicionit; Trajnim për shëndet dhe fitnes; Shërbime konsulence për ushtrime [për fitnes];
Udhëzime për t’u mbajtur në gjendje të mirë fizike; Udhëzime në trajnimin qarkor; Trajnim
sportiv; Pagesat e shkollimit në sport; Aktivitete sportive; Aktivitete sportive dhe
rekreative; Sigurimi i informacionit mbi trajnimin e fitnesit përmes një portali online; asnjë
nga shërbimet e lartpërmendura nuk ka përmbajtje që lidhet me disleksinë.
44 Shërbime konsulence për dieta.

(210) KS/M/ 2021/505
(220) 06/04/2021
(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg
Luxemburg, LU
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtië
(511) 30 Ëmbëlsira

(540) Kingdom Tour
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(210) KS/M/ 2021/506
(220) 06/04/2021
(731) AUTO ZONE CENTER Sh.P.K
Rr. De Rada nr. 4, 20000 Prizren,
Republika e Kosoves, KS
(591) Zezë, bardhë, kuqe
(740) Hyra Dibra Kosovo Consulting
Company SH.P.K. Muharrem Fejza 340,
Royal H F/9, 10000 Prishtina, Kosove

(540)

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit; Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete
35 Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe internet të produkteve si:
Autovetura dhe automjete te ndryshme, pjesë këmbimi dhe aksesorë për automjete, vajra
lubrifikant; shërbime të agjencisë import-eksport; shërbime të ndërmjetësimit komercial;
prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime
prokurimi për të tjerët (blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera); organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo industrial; informacion tregtar dhe këshilla për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve
37 Shërbime të riparimit të automjeteve; stacione të shërbimit të automjeteve ;
mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve; informacione riparimi; lubrifikimi i
automjeteve; larje automjetesh; lustrim automjeti; mirëmbajtja e automjeteve; ngarkimin
(karikimin) e baterive të automjeteve; balancimi i gomave.

(210) KS/M/ 2021/507
(220) 06/04/2021
(731) Visar FIDA “Trimark BPO” SH.P.K
rr.Tish Daija, kompleksi “Kika 2,
kati 7, njësia administrative nr.5,
Tiranë, Republika e Shqipërisë
(591) E kaltër, bardhë dhe zezë
(740) Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal
Consulting” SH.P.K rr. Garibaldi, hyrja 3,
kati 2, nr.7/1 Prishtinë

(540)

(511) 9 Pajisje kompjuteri; Softuer kompjuterik për rrjete sociale dhe ndërveprim me
komunitete në linjë; Mjete për zhvillim softueri kompjuterik; Softuer kompjuterik për
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përdorim ne programim aplikacioni; Ndërfaqe programimi aplikacioni për softuer
kompjuterik; Softuer kompjuterik për krijim, menaxhim, dhe ndërveprim me komunitet në
linjë; Softuer kompjuterik për krijim, ndryshim, ngarkim, shkarkim, qasje, shikim, postim,
shfaqje, ndjekje, bllogim, transferim të dhënash nga interneti në kohë reale; Softuer
kompjuterik për modifikim dhe bërje të mundur transmetimin e imazheve, zërit,
përmbajtjes audio vizuale dhe videos dhe të dhënave; Softuer kompjuterik për modifikim
fotosh, figurash dhe zërit, video, dhe përmbajtje audio-vizuale; Softuer kompjuterik për
grumbullim, menaxhim, editim, organizim, modifikim, transmetim, ndarje, dhe ruajtje të
dhënash dhe informacioni; Softuer kompjuterik për dërgim dhe marrje të mesazheve
elektronikë, alarmeve, njoftimeve dhe kujtueseve; Softuer kompjuterik motori kërkimi;
Softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, menaxhimin, dhe shpërndarje reklame për të
tjerët; Server kompjuteri për ruajtje të reklamave dhe shpërndarje reklamash në faqe web;
Softuer për realitet të shtuar; Softuer kompjuterik për të dhëna elektronike të integruara me
ambiente të botës reale për qëllime argëtimi, komunikimi, dhe lidhjes në rrjete sociale;
Softuer kompjuterik për zhvillimin, vlerësimin, testimin, dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve
softuerë të celularëve për pajisje komunikimi elektronike transferuese; Softuer kompjuterik
shpërndarje pa tel të përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit; Softuer kompjuterik për
qasjen, shfaqjen, editimin, lidhjen, ndarjen dhe sigurimin e mediumit dhe informacionit
elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer për krijimin dhe
menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Pajisje
ndërvepruese fotosh dhe videosh, për ngarkim, editim, printim dhe ndarje të imazheve dhe
videove digjitale; Softuer për reklamues për të komunikuar dhe ndër vepruar me
komunitete në linjë; Softuer transferim përmbajtje argëtuese multimediale nga interneti në
kohë reale pa e shkarkuar më parë në pajisje; Softuer kompjuterik për dërgimin dhe marrjen
e mesazheve elektronikë, grafikëve, imazheve, zërit dhe përmbajtës audio vizuale
nëpërmjet kompjuterit internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për
përpunim imazhesh, grafikësh, zërit, videos, dhe tekstit;
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi i
licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i urdhëresave
të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese; Hapësira
reklamuese; Këshilla për konsumatorë; Analiza; Vlerësime; Aranzhimin e abonimeve në
gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të
tjerët; Menaxhim te biznesit të performimit; Informata dhe këshilla komerciale për
konsumatorët; Analizat e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me
postë; shpërndarja reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat për qëllime komerciale
ose reklamuese; organizim dhe shfaqje të modës për qëllime promovuese; Marketing;
Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; Reklamimi në
linjë në rrjetin kompjuterik; organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese;
Prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë apo
shumicë; Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve
te publicistëve; Publicitet; Agjencitë publicitete; Përgatitja e kolonave publicitare;
Publiciteti i materialit për qira; Tekste për publicitet; Reklamim në radio; Dhënia me qira e
hapësirës reklamuese; Qëllime të shitjes me pakicë; Promovimi i shitjes për të tjerët;
Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Reklamat televizive;
Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Transkriptim; Daktilografim;
Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve te publiciteteve;
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Shitje me shumicë dhe me pakicë ne dyqane dhe nëpërmjet internetit apo programeve
televizive te produkteve jo te specializuara dhe pajisjeve elektro shtëpiake;
36 Shërbimet për pagesat financiare; përpunimi i pagesës; procedimi elektronik i pagesave;
procedimi elektronik i pagesave përmes një rrjeti global kompjuterik; mbledhja e pagesave;
procedimi i transaksioneve financiare në internet (online); shërbime elektronike bankare;
procedimi i pagesave për bankat; shërbime pagese pa kontakt; shërbimet e pagesave
elektronike; shërbime elektronike të pagesës për celular; shërbime elektronike të pagesës
nga largësia; shërbime elektronike të pagesës komerciale; procedimi elektronik i
transferimit të valutës; shërbime për pagesat e kredit kartelave; shërbime të kredit kartelës
dhe debit kartelës; procedimi i transaksioneve të debit kartelave dhe kredit kartelave për të
tjerët; shërbimet e pagesës së kartelave me parapagim; shërbimeve për transaksionet
financiare përmes rrjeteve globale të komunikimit; shërbimet e administrimit të pagesave;
shërbime elektronike të portofolit (shërbime pagese); shërbime të jashtme (outsourcing) për
shpërndarësit e parave të gatshme; ofrimi/sigurimi i lehtësive për shpërndarësin e parave të
gatshme për tërheqje dhe depozitim të parave; ofrimi/sigurimi i terminaleve të pagesave;
marrja/dhënia me qira e terminaleve të pagesës; shërbime financiare për terminalet e
pagesave; shërbimi të jashtme (outsourcing) për terminale të pagesave; shërbime të
transferimit financiar; shërbimet të transaksionit financiar; shërbime të transaksioneve të
pagesave pa para; transaksione të parasë së gatshme dhe këmbimit të huaj; tregtimi i
valutave dhe shërbimet e këmbimit; shërbime të pagesës së shpenzimit/faturës në internet
(online); transaksione elektronike debiti; transferimi i fondeve elektronike; transaksione
elektronike të kredit kartelave; shërbimet e transaksionit të pagesave të kartelës së kreditit;
kryerja e transaksioneve financiare përmes internetit (online); përpunimi i pagesave të bëra
nga kartelat e kreditit (charge cards); procedimi i pagesës; procedimi i pagesave për blerjen
e mallrave dhe shërbimeve përmes rrjetit të komunikimeve elektronike; procedimi i
pagesave të kredit kartelave; shërbime financiare në lidhje me tërheqjen dhe depozitimin e
parave të gatshme; shërbime financiare në lidhje me kartat bankare; shërbime pagese të
ofruara përmes aparateve dhe pajisjeve tel komunikuese pa tel (wireless); shërbime për
mbledhjen e tarifave elektronike; shërbimet e kartelës së pagesës; shërbime të
automatizuara të pagesave; shërbime të kredit kartelave dhe parave të gatshme.
38 Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të dhënave,
imazheve, muzikës, audio, video, multimedial, televizionit dhe radios me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim,
transmetimit, transmetimin dhe ri transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-mekërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe
multimediales me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit,
satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove;
telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike,
shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e
telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa
tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza,
tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-line, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio
programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe
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konsulencës.”

(210) KS/M/ 2021/508
(220) 06/04/2021
(731) Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive Shelton, Connecticut
06484, U.S.A., US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) INTUITION

(511) 8 “Brisk rroje, teh për brisk rroje”.

(210) KS/M/ 2021/509
(220) 06/04/2021
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) COROLLA CROSS

(511) 12 “ Automobilat dhe pjesët strukturore të tyre.”

(210) KS/M/ 2021/510
(220) 06/04/2021
(731) GÜROK TURİZM VE
MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Eskişehir Yolu, 5. Km., 43001, Merkez Kütahya / Turkey, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 21 Enë për qëllime shtëpiake; enë kuzhine; enë gatimi, jo elektrike; takëm (pjata);
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tenxhere; tenxhere gatimi; tigan për skuqje; tigan për zierje; hapëse shishesh (çels), elektrik
dhe jo-elektrik; vazo lulesh; kashtë (gyp) për pije; statuja porcelani, qeramike, argjile,
terrakote ose qelqi; figurina prej porcelani, qeramike, argjile, terrakote ose qelqi; vazo;
gota; vepra arti prej porcelani, qeramike, argjile, terrakote ose qelqi; qelq, i pa përpunuar
ose gjysëm i përpunuar, përveç qelqit të ndërtimit; mozaikë prej qelqi, jo për ndërtim; qelq
pluhur për zbukurim; lesh qelqi, përveç për izolim

(210) KS/M/ 2021/511
(220) 06/04/2021
(731) FERRERO S.P.A. Piazzale Pietro
Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT
(591) Portokalli me nuanca të kuqe,
e bardhë, kafe, rozë, hiri, e verdhë,
e gjelbër
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate, çokollatë me bazëshkrirëse (përhapëse), biskota, torte të buta të mbushura, shkopi drithërash, akullore,
sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor.

(210) KS/M/ 2021/512
(220) 06/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ŽIVOTINJSKO CARSTVO
MILKSY

(511) 30 Çokollatë e të gjitha llojeve, çokollatë me shtesa.

(210) KS/M/ 2021/513
(220) 06/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(591) E kuqe, kafe, e bardhë, e zezë,
portokalli, e kaltër, e verdhë, vjollce, e
gjelbër, argjendi, rozë

(540)
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(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(511) 30 Çokollatë e të gjitha llojeve, çokollatë me shtesa.

(210) KS/M/ 2021/514
(220) 06/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(591) E verdhë, e bardhë, kafe, portokalli, e
kuqe, bezhë, blu, vjollce, e gjelbër ,argjend
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Çokollatë e të gjitha llojeve, çokollatë me shtesa.

(210) KS/M/ 2021/515
(540)
(220) 06/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(591) E kaltër, e bardhë, bezhë, kafe,
argjend, portokalli, e kuqe, e verdhë, vjollce,
e gjelbër, ari
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
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(511) 30 Çokollatë e të gjitha llojeve, çokollatë me shtesa.

(210) KS/M/ 2021/516
(220) 06/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(591) Portokalli, bezhë, kafe, e kaltër e
ndritshme, e zezë, e kuqe, ari, e gjelbë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Çokollatë qumështi

(210) KS/M/ 2021/517
(220) 06/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(591) Rozë, e gjelbër, e bardhë, e zezë,
vjollce, e kaltër e ndritshme, portokalli, e
kuqe, ari
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Çokollatë qumështi
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(210) KS/M/ 2021/518
(220) 06/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(591) E gjelbër, kafe, bezhë, e kaltër,
portokalli, e bardhë, e zezë, e kuqe, ari
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Çokollatë qumështi

(210) KS/M/ 2021/519
(220) 06/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(591) E gjelbër, bezhë, e zezë, portokalli, e
verdhë, e bardhë, e kuqe, ari
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 6 Çokollatë qumështi

(210) KS/M/ 2021/520
(220) 06/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(591) E bardhë, e kaltër e errët, e kaltër, e
kaltër e ndritshme, e zezë, e verdhë,
portokalli, e kuqe, rozë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 30 Çokollatë qumështi

(210) KS/M/ 2021/521
(220) 06/04/2021
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) COLDMED

(511) 5 Preparate farmaceutike; ushqime dietike dhe substanca të përshtatura për përdorim
në mjekësi, shtesa dietike (suplemente dietike) për njerëz.

(210) KS/M/ 2021/522
(220) 07/04/2021
(731) HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co. KG Dieselstr.
12, 72555 Metzingen, Germany, DE
(591) E bardhë , bezhë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 16 Letra, kartoni dhe mallrat e punuara prej këtyre materialeve(të përfshira në klasën
16); varëset; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; fotografi (të shtypura); pajisjet e
zyrës, përveç mobiljeve; mprehësa lapsash, elektrik ose jo elektrik; vizore për vizatim,
shpuese (pajisjet e zyrës), goma për shlyerje, jastëkët e vulës, jastëkët (artikuj shkrimi);
çanta (zarfe, çantë për postë) nga letra ose plastika, për paketim; paketim [amortizimi,
mbushje] materialet e letres ose kartonit; letër ambalazhi; kontejnerë prej plastike, letre ose
kartoni për paketim; kapëse parash; afishe
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe produktet e bëra nga këto materiale (të përfshira në
klasën 18), në veçanti mallrat e vogla të lëkurës; çanta rrobash dhe udhëtimi; çanta;
ombrellat dhe çadrat e diellit; Bagazhet, çantat, kuletat dhe bartesit e tjerë.
25 Rroba për burra, gra dhe fëmijë; çorapë; kapelë, ndërresa të brendshme; ndërresa nate
(veshje); ndërresa noti; rroba banjoje; rripa; shallat; aksesorët, në veçanti shami të kokës,
shamitë e qafës, shalla, shami fustanash; kravata; doreza (veshje); këpucë; rripa prej lekure
35 Menaxhim biznesi, konsulencë shitjesh; Shërbime e shtijes me shumicë dhe pakicë në
lidhje me veshjet, mbathjet, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syzet, aksesorët e
modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkte prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati,
materiale tekstili shtëpiake, artikuj shtëpiak, artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportivë dhe
artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime të marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e
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tregut; Reklamim; Promovimi i shitjes; Dhënie me qira e hapësirës reklamuese;
Shpërndarja e mallrave dhe materialit reklamues për qëllime reklamimi, përfshirë përmes
mediave elektronike dhe përmes internetit; prezantimi i produkteve, në veçanti veshjet e
dyqaneve dhe vitrinave; Organizimi i Ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;
Promovimi i marrëdhënieve të biznesit duke siguruar kontakte tregtare dhe biznesi; këshilla
dhe shërbime këshilluese për konsumatorët; Konsulencë dhe administrim biznesi;
Konsulencë per organizimin e biznesit; Konsulencë profesional e biznesit; Konsulencë e
modës; organizimi i sfilatave për qëllime komerciale, industriale dhe reklamuese;
Menaxhimi i dyqaneve me pakicë në lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët
e murit dhe orët, syzet, aksesorët e modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkete
prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, materiale tekstili te shtëpise, artikuj shtëpiak, artikuj
shkrimi, bagazh, artikuj sportiv dhe artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime te shitjes me
shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbime të porositjes në internet në lidhje me veshjet,
këpucët, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe
parfumeri, produkte prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, tekstile shtëpiake, artikuj shtëpiak,
artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportivë dhe artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime të
porosisë me postë dhe shërbime të porosisë së kompjuterizuar në internet në lidhje me
veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe
parfumeri, artikuj prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, materile tekstili per shtëpi, artikuj
shtëpiak, artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportiv dhe artikuj për pirjen e duhanit.

(210) KS/M/ 2021/523
(220) 07/04/2021
(300) 018441080 29/03/2021 EU
(731) HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co. KG
Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany,
DE
(591) E bardhë , e zezë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 16 Letra, kartoni dhe mallrat e punuara prej këtyre materialeve(të përfshira në klasën
16); varëset; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; fotografi (të shtypura); pajisjet e
zyrës, përveç mobiljeve; mprehësa lapsash, elektrik ose jo elektrik; vizore për vizatim,
shpuese (pajisjet e zyrës), goma për shlyerje, jastëkët e vulës, jastëkët (artikuj shkrimi);
çanta (zarfe, çantë për postë) nga letra ose plastika, për paketim; paketim [amortizimi,
mbushje] materialet e letres ose kartonit; letër ambalazhi; kontejnerë prej plastike, letre ose
kartoni për paketim; kapëse parash; afishe
35 Menaxhim biznesi, konsulencë shitjesh; Shërbime e shtijes me shumicë dhe pakicë në
lidhje me veshjet, mbathjet, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syzet, aksesorët e
modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkte prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati,
materiale tekstili shtëpiake, artikuj shtëpiak, artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportivë dhe
artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime të marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e
tregut; Reklamim; Promovimi i shitjes; Dhënie me qira e hapësirës reklamuese;
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Shpërndarja e mallrave dhe materialit reklamues për qëllime reklamimi, përfshirë përmes
mediave elektronike dhe përmes internetit; prezantimi i produkteve, në veçanti veshjet e
dyqaneve dhe vitrinave; Organizimi i Ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;
Promovimi i marrëdhënieve të biznesit duke siguruar kontakte tregtare dhe biznesi; këshilla
dhe shërbime këshilluese për konsumatorët; Konsulencë dhe administrim biznesi;
Konsulencë per organizimin e biznesit; Konsulencë profesional e biznesit; Konsulencë e
modës; organizimi i sfilatave për qëllime komerciale, industriale dhe reklamuese;
Menaxhimi i dyqaneve me pakicë në lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët
e murit dhe orët, syzet, aksesorët e modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkete
prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, materiale tekstili te shtëpise, artikuj shtëpiak, artikuj
shkrimi, bagazh, artikuj sportiv dhe artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime te shitjes me
shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbime të porositjes në internet në lidhje me veshjet,
këpucët, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe
parfumeri, produkte prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, tekstile shtëpiake, artikuj shtëpiak,
artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportivë dhe artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime të
porosisë me postë dhe shërbime të porosisë së kompjuterizuar në internet në lidhje me
veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe
parfumeri, artikuj prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, materile tekstili per shtëpi, artikuj
shtëpiak, artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportiv dhe artikuj për pirjen e duhanit.

(210) KS/M/ 2021/524
(220) 07/04/2021
(300) 018440541 29/03/2021 EU
(731) HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co. KG
Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany,
DE
(591) E bardhë , e zezë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 9 Syzet dhe pjesët e tyre; këllëf (mbajtëse) për syze; këllëfat e telefonit mobil;
këllëfat e laptopëve; Orë inteligjente dhe Softuer; Aplikacione për mobil; gjurmues te
aktiviteteve që vishen; Lapsa elektronike; kufje telefoni për veshë; kufje veshi; këmbanat e
alarmit; Filma, skedarë të imazheve të shkarkueshëm; Revista elektronike; Skedarë
muzikorë të shkarkueshëm; Podcast; USB web çelësa; Kufje komunikimi; Mikrofona për
pajisje komunikimi; Marrësit e të dhënave mobile; Aparate transmetimi optike dixhitale;
Kuleta për ruajtjen e CD-ve; Notepad dixhital; Memorie elektronike; Etiketa me çipa RFID
të integruar; Etiketat që mbajnë informacione të regjistruara ose të koduara në mënyrë
magnetike; Etiketa me kode të lexueshme nga makina; këllëfa për pajisjet e ruajtjes së
muzikës; Kartë memorie; Kufje për lojëra të realitetit virtual; këllëfa për lexues te librave
elektronike; Altoparlantë inteligjentë; MP4 players; Kufje; Kufje pa tel; Kufje brenda
veshit; Kufje për telefona të mençur; këllëfa për kufje; Kufje anuluese të zhurmës; Kufje pa
tela për telefonat inteligjentë; Kufje telefonike; Kombinime kufjesh-mikrofoni;
Altoparlantë; Kabinete për altoparlantë; Altoparlantë pa tel; Doket e altoparlantëve të
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lëvizshëm.
14 Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat prej metaleve të çmueshme ose të
veshura prej tyre (të përfshira në klasën 14); stoli, orë muri dhe orë; kuti për stoli dhe kuti
orësh; orë alarmi; lidhje manshetash.
16 Letra, kartoni dhe mallrat e punuara prej këtyre materialeve(të përfshira në klasën 16);
varëset; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; fotografi (të shtypura); pajisjet e zyrës,
përveç mobiljeve; mprehësa lapsash, elektrik ose jo elektrik; vizore për vizatim, shpuese
(pajisjet e zyrës), goma për shlyerje, jastëkët e vulës, jastëkët (artikuj shkrimi); çanta (zarfe,
çantë për postë) nga letra ose plastika, për paketim; paketim [amortizimi, mbushje]
materialet e letres ose kartonit; letër ambalazhi; kontejnerë prej plastike, letre ose kartoni
për paketim; kapëse parash; afishe
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe produktet e bëra nga këto materiale (të përfshira në
klasën 18), në veçanti mallrat e vogla të lëkurës; çanta rrobash dhe udhëtimi; çanta;
ombrellat dhe çadrat e diellit; Bagazhet, çantat, kuletat dhe bartesit e tjerë.
24 Përlhurat e endura dhe mallrat e tekstilit, të përfshira në klasën 24, në veçanti mindil
dore dhe peshqirë dore; mbulesa krevati dhe tavolone; tapiceri muri prej teksitili, batanije
shtarti dhe perde prej materialit te tekstilit
25 Rroba për burra, gra dhe fëmijë; çorapë; kapelë, ndërresa të brendshme; ndërresa nate
(veshje); ndërresa noti; rroba banjoje; rripa; shallat; aksesorët, në veçanti shami të kokës,
shamitë e qafës, shalla, shami fustanash; kravata; doreza (veshje); këpucë; rripa prej lekure
35 Menaxhim biznesi, konsulencë shitjesh; Shërbime e shtijes me shumicë dhe pakicë në
lidhje me veshjet, mbathjet, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syzet, aksesorët e
modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkte prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati,
materiale tekstili shtëpiake, artikuj shtëpiak, artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportivë dhe
artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime të marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e
tregut; Reklamim; Promovimi i shitjes; Dhënie me qira e hapësirës reklamuese;
Shpërndarja e mallrave dhe materialit reklamues për qëllime reklamimi, përfshirë përmes
mediave elektronike dhe përmes internetit; prezantimi i produkteve, në veçanti veshjet e
dyqaneve dhe vitrinave; Organizimi i Ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;
Promovimi i marrëdhënieve të biznesit duke siguruar kontakte tregtare dhe biznesi; këshilla
dhe shërbime këshilluese për konsumatorët; Konsulencë dhe administrim biznesi;
Konsulencë per organizimin e biznesit; Konsulencë profesional e biznesit; Konsulencë e
modës; organizimi i sfilatave për qëllime komerciale, industriale dhe reklamuese;
Menaxhimi i dyqaneve me pakicë në lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët
e murit dhe orët, syzet, aksesorët e modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkete
prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, materiale tekstili te shtëpise, artikuj shtëpiak, artikuj
shkrimi, bagazh, artikuj sportiv dhe artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime te shitjes me
shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbime të porositjes në internet në lidhje me veshjet,
këpucët, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe
parfumeri, produkte prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, tekstile shtëpiake, artikuj shtëpiak,
artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportivë dhe artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime të
porosisë me postë dhe shërbime të porosisë së kompjuterizuar në internet në lidhje me
veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe
parfumeri, artikuj prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, materile tekstili per shtëpi, artikuj
shtëpiak, artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportiv dhe artikuj për pirjen e duhanit.
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(210) KS/M/ 2021/528
(220) 07/04/2021
(731) Tropicana Products, Inc.
1001 13th Avenue East, Bradenton, Florida
34208, United States, US
(591) E gjelbërt.
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 32 Pije joalkoolike, përkatësisht, pije frutash, lëngje frutash dhe pije me bazë frutash;
pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera të bazuara në fruta për të bërë
pije; lëngje frutash të shrydhura (smoothies).

(210) KS/M/ 2021/529
(220) 07/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K. Qamil Morina
nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Apikos

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti.
4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike.
30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
85

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit.
31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë].
Paraqitësi

(210) KS/M/ 2021/530
(220) 07/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K.
Qamil Morina nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS
(591) E verdhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti
4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike.
30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
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pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit
31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë].

(210) KS/M/ 2021/531
(220) 07/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K. Qamil Morina
nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Apikul

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti.

4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike.
30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit.
31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
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dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë].

(210) KS/M/ 2021/532
(220) 07/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K.
Qamil Morina nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Apiplant

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti.
4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike
30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit.
31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
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bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë].

(210) KS/M/ 2021/533
(220) 07/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K. Qamil Morina
nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Api Cream

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti.
4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike.
30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit.
31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë]
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(210) KS/M/ 2021/534
(220) 07/04/2021
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) MYCOLAK

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2021/535
(220) 08/04/2021
(300) 302021100878.2/29 20/01/2021 DE
(731) Zott SE & Co. KG Dr.-SteicheleStrasse 4 86690 Mertingen, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Eve's Garden

(511) 29 Qumësht; qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht drithërash,
qumësht tërshërë, qumësht arre, qumësht kokosi; produkte qumështi, përkatësisht qumësht i
pijshëm, qumësht i thartë, dhallë; jogurt; jogurt frutash; jogurt i pijshëm; jogurt me
çokollatë ose kakao të shtuar; pije joalkoolike të qumështit të përzier; kefir [pije qumështi];
krem; djathë gjizë; djathë gjizë frutash dhe barishtesh; desert me përbërje qumështi; gjalpë;
djath dhe përgatitje djathi; qumështi dhe pluhur i hirrës si ushqime për njerëzit, me dhe pa
aditivë [përveç bebeve dhe foshnjave]; lyerëse e bukës [që përmbajnë yndyrë]; qumësht i
tundur (milkshake); hirrë; të gjitha produktet e qumështit të lartpërmendura gjithashtu të
bazuara në qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht drithërash, qumësht
tërshërë, qumësht arre, qumësht kokosi ose përbërës të tjerë me bazë bimore, si dhe të
gjitha mallrat e sipërpërmendura gjithashtu në formë vegane; fruta dhe perime të
përpunuara; supa dhe lëng supe; vakte të gatshme të përgatitura në bazë të frutave dhe
perimeve; të gjitha mallrat e lartpërmendura gjithashtu në formë vegane; kos, kos frutash,
kos me çokollatë ose kakao të shtuar, pije kosi; të gjitha mallrat e lartpërmendura me një
bazë bimore; alternativa bimore për produktet e qumështit.
30 Çokollate; kos i ngrire; pudinga; akuj për ngrënje; pluhura për prodhimin e akullores;
pasta me jetëgjatësi, dhe ëmbëlsira, në veçanti ëmbëlsira dhe waffles të përgatitura; pije me
bazë kakao; puding orizi; të gjitha produktet e sipërpërmendura gjithashtu të bazuara në
qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht drithërash, qumësht tërshërë,
qumësht arre, qumësht kokosi ose përbërës të tjerë me bazë bimore, duke përfshirë të gjitha
mallrat e sipërpërmendura në formë vegane
90

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

32 Pije te lehta; pije frutash; lëngje frutash; pije perimesh; lëngje perimesh; lëngje bimësh;
shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; të gjitha mallrat e lartpërmendura gjithashtu
në formë vegane.

(210) KS/M/ 2021/536
(220) 08/04/2021
(731) STUDIO PERLA SH.P.K.
Rr. ”Muharrem Fejza“, HY.C., Nr.15/5,
Prishtinë 10000, Republika e Kosovës, KS
(591) Vjollce, E bardhë
(740) Avokat Ismail Selimi
Rr.”Agim Ramadani”, Nr. 218/7, Prishtinë
10000, Republika e Kosovës

(540)

(511) 44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe i bukurisë për
qeniet njerëzore ose kafshët; shërbimet e bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe
pylltarisë

(210) KS/M/ 2021/537
(220) 08/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K.
Qamil Morina nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Apinaturavit

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti.
4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike.
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30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit.
31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë].

(210) KS/M/ 2021/538
(220) 08/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K. Qamil Morina
nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Apicold

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti
4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike
30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit
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31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë].

(210) KS/M/ 2021/539
(220) 08/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K. Qamil Morina
nr.14, 30000 Pejë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Apiseptol

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti.
4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike.
30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit
31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
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dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë].

(210) KS/M/ 2021/540
(220) 08/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K.
Qamil Morina nr.14, 30000 Pejë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Apivomex

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti
4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike.
30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit.
31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë].
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(210) KS/M/ 2021/541
(220) 08/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K. Qamil Morina
nr.14, 30000 Pejë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Apiprim

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti.
4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike.
30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit
31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë].
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(210) KS/M/ 2021/542
(220) 08/04/2021
(731) APIKOS SH.P.K.
Qamil Morina nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Apibronch

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale,
kremra, balsame dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti
4 Dyllë bletësh; dyllë bletësh për përdorim në prodhimin e kozmetikës
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike të bëra nga mjalti;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore; bimë për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata; preparate
farmaceutike për kujdesin e lëkurës; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej poleni; shtesa dietike me propolis; propolis për qëllime farmaceutike; shtesa
dietike prej proteinave; shtesa dietike me qumësht blete (royal jelly); qumësht blete (royal
jelly) për qëllime farmaceutike; polen i bletëve për shtesat dietike; polen për përdorim
nutraceautik; shurupe për qëllime farmaceutike.
30 Erëza; mjaltë , produkte nga mjalti i bletëve; zëvendësuesit e mjaltit; pelte mbretërore
për konsum njerëzor, jo për përdorim mjekësor, propolis; propolis për konsum njerëzor
[produkt i bletarisë]; mjaltë organik për konsum njerëzor; mjaltë natyrale; salca mjalti;
pasta me bazë bimore dhe mjaltë (ëmbëlsira); tableta bimore dhe mjalti; çaja bimor; biskota
me mjaltë; ëmbëlsira me mjaltë; qumësht blete (royal jelly); sheqerka me përmbajtje të
mjaltit
31 Produkte bujqësore të papërpunuara dhe të papërpunuara, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për
kafshët; malt; polen [si lëndë e parë].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet të zyrëve; shitje me
shumicë dhe pakicë e kremrave, balsameve dhe produktet kozmetike të bëra nga mjalti,
dyllit të bletëve, preparateve farmaceutike të bëra nga mjalti, ushqime dietike, ekstrakteve
bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për
qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime
farmaceutike, erëzave; mjaltit, produkteve nga mjalti i bletëve, biskotave me mjaltë;
ëmbëlsira me mjaltë, mjaltit organik, mjaltit natyror, produkte bujqësore të papërpunuara
dhe të papërpunuara, polenit [si lëndë e parë].
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(210) KS/M/ 2021/543
(220) 08/04/2021
(731) Prehranbena industrija VITAMINKA
A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500
Prilep, Macedonia, MK
(591) E bardhë, kafe e mbyllte, kafe e lehtë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 30 Krem shurupet, krem për desertet, krem çokollatë, kremi i karamelit, krem
frutash, kuliset e frutave [salcat], Krem lustër qe ngrihet [lustër pasqyruese]

(210) KS/M/ 2021/544
(220) 08/04/2021
(731) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,
Switzerland, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) VABYSMO

(511) 5 “Preparate farmaceutike”.

(210) KS/M/ 2021/545
(220) 08/04/2021
(731) FIT SPO GLOBAL LTD
Vasil Aprilov Blvd. No.176
4000 Plovdiv, BULGARIA, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 5 Ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për bebe; Shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; Shtesa dietike të
albuminës; Shtesa dietike kazeinë; Shtesa ushqimore dietike të proteinave në formë të
shufrave të gatshme për ngrënje; Shtesa dietike me efekt kozmetik; Pije dietike të adaptuara
për qëllime mjekësore; Ushqime dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Substancat
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dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; Digjestivë (tretës) për qëllime farmaceutike;
Shtesa dietike të enzimave; Imunostimuluesit; Shtesa të lëngshme të proteinave; Pije
medicinale; Shtesa ushqimore minerale; Shtesa ushqimore; Shtesa dietike të polenit; Shtesa
dietike me propolis; Shtesa dietike me proteina; Shufra proteinash për ushqim (shtesa
ushqimore); Proteina për përdorim si shtesë ushqimore; Proteina për ushqim (shtesa
ushqimore); Shtesa dietike me pluhur proteinash; shtesë të proteinave që tunden; Shtesa
proteinash për njerëzit; Shtesa dietike me pelte mbretërore; Amidon për qëllime dietetike
ose farmaceutike; Përgatitjet vitaminash në formë të shtesave ushqimore; Preparate
vitaminash; Shtesa dietike të embrionit të grurit.
30 Oriz, makrona dhe brume te mbushura; Tapiokë dhe sago; Miell dhe përgatitje të bëra
nga drithërat; Bukë, pasta dhe ëmbëlsira; Çokollate; Akullore, sherbete dhe akuj të tjerë të
ngrënshëm; Sheqer, mjalt, melasë; Shufra me bazë gruri; Biskota; Kek (tortë); Bare
drithërash; Shufra drithërash dhe shufra energjie; Shufra zëvendësimi të vaktit me bazë
drithërash; Ushqim si meze me bazë drithërash; Shufra ushqimore me bazë drithërash;
Shufra energjie të bazë drithërash; Preparate drithërash; Produkte drithërash në formë
shufre; Shufra ushqimore të gatshme për të ngrënë me bazë çokollate; Shufra për
zëvendësimin e vakteve me bazë çokollate; Shufra të veshura me çokollatë; Biskota;
Ëmbëlsira misri; kornfleks (fjolla misri); Ëmbëlsira; Pasta; Shufra ëmbëlsirash; Kreker;
Shufra energjie; Embëlsira energjike; Embëlsirat energjike të bëra nga fruta dhe lajthitë;
Embëlsirat energjike të bëra nga përgatitjet e drithërave dhe lajthitë; Embëlsirat energjike të
bëra nga frutat, lajthitë dhe përgatitjet e drithërave; Petull (shufra tërshëre); Ushqime të
bëra nga drithërat; Pika frutash (ëmbëlsira); Ëmbëlsira frutash; Shufra granola; Shufra
mezesh me bazë Granola; Shufra drithërash me proteina të larta; Fjolla misri; Biskota me
malt; Musli (fruta të thara); Shufra Musli (frutash të thara); Shufra tërshëre; Biskota
tërshëre; Biskota tërshëre për konsum njerëzor; Fjolla tërshëre; Ushqim me bazë tërshëre;
Kokoshka; Embëlsira të përgatitura (pasta); Shufra proteinash; Shufra drithërash me
proteina; peksimadhe; Shufra meze që përmbajnë lajthi (ëmbëlsira); Shufra meze që
përmbajnë një përzierje të farave, lajthive dhe frutave të thata (ëmbëlsira); Meze e
prodhuara nga muesli (fruta te thara); Embëlsira që përmbajnë fruta dhe lajthi; Embëlsira
që përmbajnë lajthi dhe përgatitje drithërash; Embëlsira që përmbajnë lajthi, fruta dhe
përgatitje drithërash; Embëlsirat që përmbajnë fruta dhe përgatitje drithërash; Membëlsira
(sheqerka) të aromatizuara me fruta; Embëlsirat, sheqerka; Nafore.

(210) KS/M/ 2021/546
(220) 08/04/2021
(731) Mystery Ranch Ltd.,
1750 Evergreen Drive, Bozeman, MT
59715, US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) MYSTERY RANCH

(511) 9 Çanta për mbajtjen e kompjuterëve.
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18 Çanta shpine, çanta ditore, çanta kampingu, valixhe, valixhe e vogël; çanta librash.
25 Xhaketa, xhupa dhe pantallona; Kapelë dhe këmisha.

(210) KS/M/ 2021/547
(220) 12/04/2021
(731) KENED GJINAJ B.I
Rr.Wesley L. Clark, pn- Gjakove, KS
(591) Ngjyrë ari
(740) Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja
Arberia Rr.Selim Berisha nr.36

(540)

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.
37 Shërbime të riparimit të automjeteve; Stacione të shërbimit të automjeteve [furnizim me
karburant dhe mirëmbajtje]; mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve; informacione
riparimi; lubrifikimi i automjeteve; larje automjetesh; lustrim automjeti; mirëmbajtja e
automjeteve; ngarkimin (karikimin) e baterive të automjeteve; balancimi i gomave.
39 Shërbim i makinave me qira; transport; shërbime transporti taxi; aranzhimin e
shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerët përmes një aplikacioni online; aranzhim
i transportit për udhëtime; transport i udhëtarëve; rezervim udhëtimesh; prenotim i vendeve
për udhëtim; sigurim i udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtarëve;
transportin e makinave; parkimi i makinave; vend parkimi me qira; rimorkim; shërbime për
tërheqje të automjeteve të dëmtuara,(shërbime karotrreci).

(210) KS/M/ 2021/548
(220) 12/04/2021
(731) KENED GJINAJ B.I Rr.Wesley L.
Clark, pn- Gjakove, KS
(591) Ngjyre ari
(740) Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja
Arberia Rr.Selim Berisha nr.36

(540)

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.
37 Shërbime të riparimit të automjeteve; Stacione të shërbimit të automjeteve [furnizim me
karburant dhe mirëmbajtje]; mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve; informacione
riparimi; lubrifikimi i automjeteve; larje automjetesh; lustrim automjeti; mirëmbajtja e
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automjeteve; ngarkimin (karikimin) e baterive të automjeteve; balancimi i gomave
39 Shërbim i makinave me qira; transport; shërbime transporti taxi; aranzhimin e
shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerët përmes një aplikacioni online; aranzhim
i transportit për udhëtime; transport i udhëtarëve; rezervim udhëtimesh; prenotim i vendeve
për udhëtim; sigurim i udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtarëve;
transportin e makinave; parkimi i makinave; vend parkimi me qira; rimorkim; shërbime për
tërheqje të automjeteve të dëmtuara,(shërbime karotrreci).

(210) KS/M/ 2021/549
(220) 12/04/2021
(731) KENED GJINAJ B.I
Rr.Wesley L. Clark, pn- Gjakove, KS
(591) Ngjyrë ari
(740) Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja
Arberia Rr.Selim Berisha nr.36

(540)

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.
37 Shërbime të riparimit të automjeteve; Stacione të shërbimit të automjeteve [furnizim me
karburant dhe mirëmbajtje]; mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve; informacione
riparimi; lubrifikimi i automjeteve; larje automjetesh; lustrim automjeti; mirëmbajtja e
automjeteve; ngarkimin (karikimin) e baterive të automjeteve; balancimi i gomave.
39 Shërbim i makinave me qira; transport; shërbime transporti taxi; aranzhimin e
shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerët përmes një aplikacioni online; aranzhim
i transportit për udhëtime; transport i udhëtarëve; rezervim udhëtimesh; prenotim i vendeve
për udhëtim; sigurim i udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtarëve;
transportin e makinave; parkimi i makinave; vend parkimi me qira; rimorkim; shërbime për
tërheqje të automjeteve të dëmtuara,(shërbime karotrreci).

(210) KS/M/ 2021/550
(220) 12/04/2021
(300) 81747 16/10/2020 JM
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited 103-105 Bath Road
Slough Berkshire SL1 3UH
United Kingdom, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) RECKITT
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(511) 3 Preparate kozmetike jo-medicinale dhe preparate higjienike; pluhur dhëmbësh jo
medicinale; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për
përdorimin e lavanderisë dhe larjen e enëve; preparete për pastrim, lustrim, fërkim dhe
gërryerje; krem depilues; losion depilues; shirita dylli për heqjen e qimeve të trupit; sapunë
për shkëlqimin e tekstileve; detergjentë; sapunë; niseshte rrobash; lavanderi blu; preparate
për lavanderi; pastrues qilimash; shampon; zbutës pëlhure, aditivë lavanderie; preparate për
heqjen e yndyrës; preparate për pastrim; deodorante për përdorim personal; losione flokësh;
pluhur dhëmbësh; pasta dhëmbësh; eksfoliantë; preparate depiluese; dyll depilues; agjent
frenues të rritjes së flokëve; preparate lustrimi për kuzhinë dhe enë qelqi; preparate
pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; preparate për dekalcifikim dhe shkripëzim për
përdorim shtëpiak; preparate për pastrimin e furrave; preparate për pastrimin e pllakës;
agjentë shpëlarës për makinat e enëlarësve; preparate për larjen e enëve; kripëra për
përdorim në makinat enëalarëse; pastrues për enëlarëse, freskues dhe aromatizues;
preparate për heqjen e njollave; preparate për pastrimin e qelqit dhe metaleve; preparate për
pastrimin e dritareve; preparate antistatike; preparate për pastrimin e kullimit dhe
lavamanit; detergjentë që kanë veti dezinfektuese; parfumeri, vajra esencialë, produkte
kozmetike, preparate jo-mjekësore për kujdesin e trupit dhe lëkurës, pomada, kremra,
xhele, losione, vajra, balsame, pluhur dhe spërkatës për përdorim në trup dhe lëkurë;
substancat kimike që janë përbërës për produktet e tualetit dhe për preparatet e kujdesit të
lëkurës; aditivë kimik për përdorim si komponent integral i produkteve kozmetike dhe
prepareteve për kujdesin e lëkurës; pastruse të gojës dhe preparate për higjienë të
dhëmbëve; produkte për pastrimin e protezave; preparate parfumimi për atmosferë; lule të
thara (potpourri), vajra esencial, spërkatës parfumi për dhomë; lecka, peceta, pëlhura dhe
sfungjer të mbarsur me preparate pastrimi, preparate lustruese, detergjent ose dezinfektues
për pastrim; preparate për kujdesin e trupit dhe bukurisë; preparate për kujdesin, pastrimin
dhe zbukurimin e lëkurës në formën e kremrave, xhelave dhe losioneve; krem zbutës; krem
hidratues për lëkurën; kremra kundër plakjes; preparate kozmetike dhe zbukuruese; kremra
hidratues, losione, mus (mousses) dhe xhel; preparate për pastrimin e lëkurës; preparate
zbardhuese të gjitha për përdorim personal; preparate lavanderie për pastrues kimik;
preparate për dekalcifikim dhe shkripëzim për qëllime shtëpiake; aditivë për zbutjen e ujit
të enëlarësve, duke parandaluar grumbullimin e gëlqeres në pjatalarëse dhe enë dhe enë
qelqi dhe për rritjen e fuqisë së detergjentit për larjen e enëve; preparate pastrimi për
sipërfaqet vitroçeramike dhe të kuzhinës; preparate pastruese që kanë veti dezinfektuese,
heqjen e gëlqeres, heqjen e ndryshkut, preparate për dekalcifikim dhe shkripëzim për
përdorim shtëpiak; preparate pastruese të cilat parandalojnë grumbullimin e njollave dhe
gëlqerës; preparate, përfshirë kremrat, xhelët dhe musët, për përdorim para, gjatë dhe pas
rruajtjes ose heqjes së qimeve; peceta depiluese; peceta dhe vata të impregnuara për
kujdesin e lëkurës.
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për
veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues; preparate për
shkatërrimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; substanca dietike të adaptuara për
përdorim mjekësor; ushqim i përshtatur për qëllime mjekësore; pije medicinale; ujë mineral
për qëllime mjekësore; pije të qumështit të shkrirë (malted milk) për qëllime mjekësore;
ushqime albuminoze për qëllime mjekësore; drithëra për qëllime mjekësore; tonikë për
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ilaçe; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve gastrointestinale; ushqime për
foshnje dhe invalidë; formulë për foshnje (qumësht pluhur); qumësht formulë pa laktozë
për foshnje; qumësht pluhur për foshnje; ushqim dhe pije për beba dhe foshnje; miell
lakteal për beba; pije pediatrike ushqyese; ushqime dhe preparate dietike për t’u
administruar me tub; vitamina dhe preparate vitaminash; shtesa dietike të përbëra nga
vitamina; vitamina para lindjes; vitamina të mishit të dhëmbëve; shtesa ushqimore të
shëndetshme për personat me kërkesa të veçanta dietike; shtesa ushqimore të shëndetshme
të bëra kryesisht nga vitamina; suplemente ushqimore të shëndetshme të bëra kryesisht nga
minerale; përgatitje dietike dhe ushqyese; shtesa dietike dhe ushqyese; shtesa ushqimore
dietike; suplemente bimore; shtesa ushqimore minerale; ushqim shtesë mjekësorë; minerale
dhe preparate të mineraleve; aditivë ushqimorë për qëllime mjekësore; shiritat energjetikë
të suplementit ushqyes; shirita zëvendësues të vakteve të suplementit ushqyes për rritjen e
energjisë; përzierje e pijeve ushqyese për përdorim si zëvendësim i vaktit; preparate për
rimbushjen e elektroliteve; ilaçe për lehtësimin e dhimbjeve; preparate për lehtësimin e
dhimbjes; acetaminofen [për lehtësimin e dhimbjes]; barna antivirale për trajtimin e gripit;
preparate të kujdesit shëndetësor medicinal; xhel antibakterial; xhel i ndihmës së parë; xhel
lubrifikant për përdorim personal; indet e mbarsura me ilaç kundër insekteve; bimë
(medicinale); ekstrakte të bimëve medicinale; antioksidantë; preparate për plotësimin e
trupit me vitamina thelbësore dhe mikroelemente; ëmbëlsira mjekësore; ëmbëlsira dietike të
adaptuara për qëllime mjekësore; tabletë për fyt me mjaltë bimore; anti-oksidantë të marrë
nga burime bimore; suplemente probiotike; preparate probiotike për përdorim mjekësor për
të ndihmuar në ruajtjen e një ekuilibri natyror të florës në sistemin e tretjes; fibra dietike për
të ndihmuar tretjen; enzimat e tretjes; analgjetikë oral; dru kedri për përdorim si ilaç kundër
insekteve; përgatitje për qëllime mjekësore; preparate për fasha të lëngshme; materiale për
veshje; preparate mjekësore për kujdesin e lëkurës; preparate mjekësore për mirëmbajtjen
dhe kujdesin e lëkurës; preparate antiseptike, preparate anti-bakteriale, preparate
dezinfektuese, asgjësues të mikrobeve; insekticide dhe miticide; ilaçet kundër insekteve;
preparate për shkatërrimin dhe zmbrapsjen e parazitëve; fungicide; preparate për freskimin
e ajrit, preparate për pastrimin e ajrit; aromatizues të ajrit të dhomës; deodorantë dhe
aromatizues (përveç atyre për përdorim personal); neutralizues të aromave; kuti të
mbushura të ndihmës së parë; preparate anti-bakteriale; preparate vitaminash; preparate
minerale për përdorim medicinal; preparate bimore për përdorim medicinal; dezinfektues
për përdorim shtëpiak ose për qëllime higjienike ose sanitare; preparate mjekësore për
kujdesin e trupit dhe lëkurës; kremra medicinale, xhel, losione, vajra, balsam, pluhur,
pluhur talk dhe spërkatës për përdorim në trup dhe lëkurë; preparate medicinale, sanitare
ose dezinfektuese për trajtimin e trupit dhe lëkurës; preparate për shërimin e plagëve;
materiale për veshje, leukoplast, leukoplast ngjitëse për qëllime mjekësore, materiale për
fashë, fasha; fasha në formë shiriti për plagët e lëkurës; leukoplast, materiale për fashë;
preparate zbutëse për parandalimin dhe trajtimin e lëkurës së thatë; antiseptikë dhe
preparate mjekësore për përdorim në higjienën orale; preparate për dezinfektimin e
protezave; fiksues të protezave; ngjitës për protezat; pastruese mjekësore të gojës; preparate
për pastrimin e lenteve të kontaktit; preparate baktervrasëse për pastrimin e lëkurës;
preparate për parfumosjen ose aromatizimin e ajrit; preparate dhe substanca për
neutralizimin, kontrollimin ose zvogëlimin e alergjenëve; tualet mjekësorë, talk pluhur
mjekësor; pëlhura, peceta, faculeta dhe sfungjer të impregnuara me preparate antiseptike,
antibakteriale ose dezinfektuese për përdorim higjienik; preparate mjekësore për kujdesin e
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trupit; pije medicinale dhe preparate për të bërë pije të tilla; agjentë dhe preparate
dezinfektuese që kanë veti dezinfektuese; preparate ose substanca që kanë veti sanitare,
dezinfektuese, freskuese të ajrit, pastrues të ajrit ose veti fungicide; shtroja mjekësorë për
lëkurën; sperkatese mbrojtëse për formimin e filmit; preparate dezinfektuese, produkte
antiseptike; materiale të impregnuara me, ose duke përfshirë, substanca dezinfektuese;
preparate farmaceutike dhe substanca për trajtimin e akneve dhe puçrrave; preparate
mjekësore për trajtimin dhe lehtësimin e sëmundjeve të syve; preparate dermatologjike për
trajtimin dhe parandalimin e çrregullimeve të lëkurës; preparate farmaceutike dhe substanca
që kanë veti anti-inflamatore, anti-piretike dhe analgjezike; shtroja ose fasha të
impregnuara me ose që përmbajnë substanca për lehtësimin e simptomave të ftohjeve dhe
gripit; dekongjestantë dhe preparate për shpërndarjen e dekongjestantëve; solucione
dezinfektuese për përdorim në sipërfaqet e fshirjes; acide yndyrore omega-3, fosfolipide
dhe antioksidantë për promovimin e shëndetit; substanca radioaktive për qëllime
mjekësore; gazra për qëllime mjekësore; përçues kimikë për elektroda elektrokardiografike;
spermë për mbarësim artificial; dezinfektues për qëllime higjienike; substanca ushqyese për
mikroorganizmat; ushqime dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; pije dietike të
adaptuara për qëllime mjekësore; letër antisepsie; jastëkët e kujdesit të gjirit; material për
mbushjen e dhëmbëve
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara- invaliditet; aparate për masazh;
aparate, pajisje dhe artikuj për foshnje në gji; aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit
seksual; pajisje kontraceptive; kontraceptivë, jo-kimikë; shpikje e gomës sintetike për
qëllime kontraceptive; shpikjet e bëra nga goma natyrale për qëllime kontraceptive; aparate
mjekësore për lehtësimin e dhimbjes; shtrojë ortopedike; jastekë ortopedikë; shtrojë
ortotike; mbështetëse të kompresimit ortopedik; çorape kompresimi për përdorim mjekësor
ose terapeutik; çorape për kompresim; çorape te shkallezuara te kompresimit; çorape për
mbështetje mjekësore; çorape ortopedike dhe terapeutike; çorape për qëllime mjekësore,
kirurgjikale dhe / ose profilaktike; çorape mjekësore dhe kirurgjikale; ventilatorë
mjekësorë; inserte për maska për frymëmarrje për përdorim kirurgjik; inserte për maska për
frymëmarrje për përdorim mjekësor; maska mbrojtëse për hundë për përdorim mjekësor;
maska mbrojtëse të frymëmarrjes për perdorime mjekësore; maska mbrojtëse të
frymëmarrjes të bëra nga materiale jo të endura për perdorime mjekësore; respirator për
qëllime mjekësore; aparate dhe instrumente për kujdesin ortopedik, ortotik, kiropodik, te
këmbëve; аparate per ushtrime te shputave të kembëve; produkte ortopedike; instrumente
dhe pajisje për vendosjën e fashave; Pajisje për fiksimin e gishtrinjeve ne këmbë dhe duar;
fasha elastike për nyja, veshje elastike, nyje elastike të gjurit, fasha elastike, fasha për bel,
fasha për qellime ortopedike; aparate për matje, ekzaminimin dhe inçizimin e shenjave te
këmbëve; masazhues për trup; masazhera që operohen në mënyrë elektrike; masazhe për
këmbë; aparate dhe pajisje terapeutike për masazh dhe / ose larje; aparate, instrumente dhe
pajisje për masazh; aparate, instrumente dhe pajisje elektrike dhe elektronike për masazh;
masazhe për trupin; masazhues personalë; vibrues; unaza vibruese; ndihmat martesore;
lodra seksi; ndihmat seksuale; mjete kontraceptive ose profilaktike; prezervativë; çorape
për venat (të zgjeruara) me variçe; kapëse terapeutike të hundës për parandalimin e
ekspozimit ndaj ndotësve dhe për përdorim mjekësor; pajisje elektronike për monitorimin e
ajrit në mjedisin e afërt për përdorim mjekësor; aparate mjekësore për trajtimin dhe
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lehtësimin e sëmundjeve të lëkurës dhe syve; instrumente, pajisje dhe aparate për higjienë,
ortopedi dhe për trajtimin dhe kujdesin e këmbëve dhe lëkurës; jastekë për kujdesin e
këmbëve; ndihmat për korrigjimin e këmbëve duke përfshirë mbështetëset për harkun e
këmbës; aparate për ndarjen dhe drejtimin e gishtërinjve; aparate mbrojtëse kundër forcimit
të zonave të kallove të lëkurës dhe pezmatimit të gishtërinjve; jastekë për thembra dhe nën
thembra; astekë metatarsal; shtresa per valixhe, unaza këmbësh dhe mbështetëse këmbësh;
shtresa këpucësh, shtresa ortopedike, shtresa të disponueshme, shtresa të deodorizuara për
këpucë ortopedike; aparate për imazhe (inçizime) mjekësore; aparate diagnostike infra të
kuqe për qëllime mjekësore; aparate të imazheve diagnostike elektromagnetike për qëllime
mjekësore; aparate matëse diagnostike me qëllim të monitorimit të temperaturës;
instrumente elektronikë të monitorimit elektronik për shenjat vitale dhe temperaturën;
monitorë të frymëmarrjes; pajisje mjekësore, përkatësisht, sensorë të frymëmarrjes; pajisje
matëse dhe instrumente të përshtatura për qëllimin e monitorimit të shëndetit dhe
temperaturës, përkatësisht termometrat dhe oksimetrat e impulsit; monitorë të zemrës;
termometra për përdorim mjekësor; termometra të etheve; sensorë dhe alarme të
monitorimit të foshnjës për përdorim mjekësor; vëzhgues të frymëmarrjes se foshnjeve;
pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura.
29 Mish, peshk, shpendë dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të
ngrira, të thata dhe të gatuara-ziera; pelte-xhelatinë, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë,
gjalpë, jogurt dhe produkte të tjera të qumështit; produkte qumështi; zëvendësues të
qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim; fruta dhe perime të freskëta; qumësht pluhur;
qumësht i tharë; qumësht pluhur për qëllime ushqyese; pije me bazë soje të përdorura si
zëvendësues të qumështit; ushqime rostiçeri me bazë qumështi; ushqime rostiçeri me bazë
frutash; ushqime rostiçeri me bazë arrash; ushqime rostiçeri të bazuara në fruta për t'u
përdorur si shtesa ushqimore; snacks të bëra nga frutat; grimësira të bëra nga perime;
grimësira të bëra nga produktet e qumështit; produkte ushqimore të bazuara në vakt; shufra
për zëvendësimin e vakteve me bazë frutash; shufra për zëvendësimin e vaktit me bazë
arrash; mustardë; salca; erëza; përzierje salcë e thatë dhe lëng mishi; erëza; melmesa,
embëltues; salca sallate; marinata; lyerje; ekstrakte të përdorura për ushqim dhe
aromatizues të ushqimit; qull frutash; pure perimesh; qumësht; formula me bazë qumështi;
ekstrakte mishi; ekstraktet e barërave të rrenjeve për ushqim; ushqime të përgatitura nga
peshqit; perime, të konservuara [të konservuara]; reçele; arra beteli të përpunuara; përgatitje
për të bërë supë; vezë pluhur; qumësht soje; produkte qumështi; substanca yndyrore për
prodhimin e yndyrnave të ngrënshme; pelte frutash; arra, të përgatitura; kërpudhat e thata të
ngrënshme; proteina gatimi; suxhuk, natyralë ose artificialë.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime
promovuese në formën e ndarjes së përmbajtjes multimediale përmes internetit dhe rrjeteve
të tjera kompjuterike dhe komunikuese; shërbime dyqanesh me pakicë në internet në lidhje
me produktet e pastrimit të shtëpive; shërbime elektronike të tregtisë elektronike,
përkatësisht, sigurimi i informacionit në lidhje me produktet përmes rrjeteve
telekomunikuese për qëllime reklamimi dhe shitjesh; shërbime në lidhje me reklamimin,
marketingun dhe marrëdhëniet me publikun, organizimin e ekspozitave dhe panaireve
tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; shërbime projektimi për qëllime tregtare;
sigurimi i një tregu në internet për klientët dhe shitësit; organizimi, funksionimi dhe
mbikëqyrja e skemave të besnikërisë dhe stimulimit; sigurimi i informacionit afarist;
rregullimi i konkurseve për qëllime reklamimi; rregullimi i konkurseve për qëllime biznesi;
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shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me shitjen e preparateve për freskimin e ajrit;
shërbime të marketingut; shërbime të menaxhimit komercial ose industrial; marrja me qira
dhe dhënia me qira e makinave shitëse; bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, i një
shumëllojshmërie të mallrave të konsumit, përkatësisht kozmetikës jo-mjekësore dhe
përgatitjeve higjienike, produkte jo-mjekësorë, parfumeri, vajra esenciale, preparate
zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorimin e lavanderisë dhe larjen e enëve,
pastrimin, lustrimin , përgatitjet pastruese dhe gërryese, përgatitjet zbardhuese shtëpiake
për përdorimin e lavanderisë, përgatitjet për larjen e enëve, përgatitjet për heqjen e njollave,
pastruesit e qilimave, sapunët, detergjentët, pastrimet për pastrimin dhe shkrirjen, pastruesit
e gëlqeres, pastruesit e ndryshkut, zbutësit e rrobave, aditivët e rrobave, preparatet për
zbutjen e ujit, yndyrat mjete pastruese, pastruese dhe zhbllokuese të lavamanit, përgatitje
për parandalimin e shkallës së gëlqeres, ndryshkut ose yndyrës, përgatitje jo medicinale të
tualetit, përgatitje për kujdesin e lëkurës, përgatitje medicinale të kujdesit të lëkurës,
përgatitje për trajtimin e akneve, preparate depiluese, farmaceutike, përgatitje mjekësore
dhe veterinare, sanitare përgatitjet për qëllime mjekësore, ushqim dietik dhe substanca të
përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje, suplemente dietike
për qenie njerëzore dhe kafshë, leukoplast, material për veshje, material për ndalimin e
dhëmbëve, dyllë dhëmbësh, dezinfektues, përgatitje për shkatërrimin e parazitëve,
fungicide, herbicide, preparate farmaceutike , pije medicinale dhe ëmbëlsira, përgatitje dhe
substanca kontraceptive, xhel spermacid, lëngje dhe kremra, prezervativë, preparate
antiseptike, preparate anti-bakteriale, preparate dezinfektuese, artikuj të impregnuar me
produkt dezinfektues ose anti-bakterial, artikuj të impregnuar me një produkt antiseptik,
insekticide , ilaçet kundër insekteve, pesticidet, brejtësit, miticidet, preparatet për
shkatërrimin e parazitëve, mikrobvrasjet, deodorantët (jo për përdorim personal), preparatet
për freskimin e ajrit, aromatizuesit e ajrit, qumësht formulë për foshnjet, mjetet dhe veglat e
dorës (të operuara me dorë), takëmet, krahët anësorë ( përveç armëve të zjarrit), brisqe,
lëmuese elektronike për këmbë, komplete elektrike pedikyri, gërshërë thonjsh, lëmuese
thonjsh, gërshërë thonjsh, programe kompjuterike, pajisje dhe instrumente kirurgjikale,
mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë, artikuj ortopedikë,
materiale qepjeje, pajisje terapeutike dhe ndihmëse përshtatur për personat me aftësi të
kufizuara, aparatet për masazh, aparatet, pajisjet dhe artikujt për foshnjat në gji, aparatet e
aktivitetit seksual, pajisjet dhe artikujt, sistemet e shpërndarjes së freskuesit të ajrit, enët
shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerët (jo prej metali të çmuar ose të veshura me to), enë
gatimi dhe takëm tryeze, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve, krehërve dhe sfungjerëve,
furçave, përveç furçave të bojës, materialeve për prodhimin e furçave, artikujve për qëllime
pastrimi, qelqi të papunuar ose gjysëm të përpunuar (përveç qelqit të ndërtimit), enë qelqi,
porcelani dhe enë prej balte, veshje, këpucë, mbulesa koke, shtrojë për këpucë, mish, peshk,
shpendë dhe gjah, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të
gatuara, pelte, reçel, komposto, vezë, qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të
qumështit, produkte qumështi, vajra dhe yndyrna për ushqim, produkte ushqimore të
bazuara në vakt, kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, makarona dhe petë, tapiokë dhe
sago, miell dhe preparate të bëra nga drithëra, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë, akull
krem, sherbet dhe akuj të tjerë të ngrënshëm, sheqer, mjaltë, rrush të thatë, maja, pluhur
pjekje, kripë, erëza sezonale, erëza, bimë të ruajtura, uthull, salca dhe erëza të tjera, akull
[ujë i ngrirë], biskota, niseshte për ushqim, produkte të papërpunuara bujqësore,
akuakulture, hortikulturë dhe pyjore, kokrra të egra dhe të papërpunuara dhe fara, fruta dhe
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perime të freskëta, bimë të freskëta, bimë dhe lule natyrore, llamba, fidanë dhe fara për
mbjellje, kafshë të gjalla, ushqime dhe pije për kafshë, malti, pije alkoolike dhe joalkoolike,
pije të fortifikuara ushqimore dhe pije që përmbajnë fibra dietike dhe përgatitjet për
përgatitjen e pijeve të tilla; shërbime promovuese në formën e argëtimit dhe edukimit në
internet; shërbime promovuese në formën e ndarjes së përmbajtjes multimediale përmes
internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe komunikuese.
41 Arsimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; trajnim
shëndetësor dhe ushtrimeve shëndetësor; shërbimet e edukimit, trajnimit, këshillimit dhe
udhëzimit në lidhje me higjienën, shëndetin dhe mbrojtjen nga mikrobet; prodhimin,
botimin dhe shpërndarjen e materialeve arsimore, trajnuese, këshilluese dhe udhëzuese në
lidhje me higjienën, shëndetin dhe mbrojtjen nga mikrobet; botimi i librave, artikujve,
revistave, revistave, gazetave, materialeve mësimore, udhëzuese dhe arsimore, gjithashtu
përmes mediave elektronike, si interneti ose përmes një rrjeti kompjuterik në internet;
publikimi i informacionit në lidhje me higjienën, shëndetin dhe mbrojtjen nga mikrobet;
rregullimi dhe drejtimi i seminareve, konferencave, punëtorive, grupeve të diskutimit,
leksioneve dhe takimeve të tjera edukative; aktivitetet e kohës së lirë dhe shërbimet
argëtuese; operimi i llotarive; botime elektronike on-line; sigurimi i botimeve elektronike
on-line; botimi i librave ose i tekstit dhe i shërbimeve botuese; sigurimi i informacionit dhe
shërbimeve udhëzuese; shërbime të lojërave elektronike, përfshirë sigurimin e lojërave
kompjuterike on-line; shërbime të trajnimit të biznesit; trajnim biznesi i siguruar përmes një
loje on-line; shërbime arsimore për sigurimin e mediave elektronike ose informacionit
përmes internetit ose rrjetit tjetër të komunikimit; shërbime argëtimi, përkatësisht, sigurimi
i përmbajtjes ose informacionit multimedial përmes internetit dhe (ose) rrjetit tjetër të
komunikimit; shërbime argëtuese dhe arsimore që përmbajnë media elektronike, përmbajtje
multimediale, video, filma, fotografi, imazhe, tekst, foto, lojëra, përmbajtje të gjeneruar nga
përdoruesit, përmbajtje audio dhe informacione të ngjashme përmes kompjuterit dhe
rrjeteve të komunikimit; video dixhitale, audio dhe shërbime botuese argëtuese multimedia;
shërbime të botimit dixhital në internet; botimi i teksteve; publikimi i sondazheve dhe
vlerësimeve; organizimi i lojërave, garave, fushatave informuese dhe ngjarjeve për
promovimin dhe publikimin e higjienës, shëndetit dhe mbrojtjes së mikrobeve; edukim,
këshillim dhe trajnim, të gjitha në lidhje me ushqimin, produktet e konsumit në shtëpi dhe
kujdesin personal, shëndetin seksual dhe mirëqenien dhe produktet e konsumit të kujdesit
shëndetësor; edukim, këshillim dhe trajnim, të gjitha në lidhje me kujdesin në shtëpi,
kujdesin personal dhe menaxhimin dhe mirëqenien e kujdesit shëndetësor.

(210) KS/M/ 2021/551
(220) 12/04/2021
(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski
Büyükdere Caddesi No: 4, 34467,
Maslak, Sariyer Istanbul, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Fuarte
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(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2021/552
(220) 12/04/2021
(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski
Büyükdere Caddesi No: 4, 34467,
Maslak, Sariyer Istanbul, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Rivoskar

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2021/553
(220) 12/04/2021
(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski
Büyükdere Caddesi No: 4, 34467,
Maslak, Sariyer Istanbul, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Demax

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2021/554
(220) 12/04/2021
(300) 018234083 20/10/2020 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm
Germany, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Cien

(511) 3 Sapun; sende parfumi; vajra eterikë; kozmetikë; kozmetikë dekorative; makiazh;
deodorantë dhe antiperspirantë për përdorim personal; krem për larje dhe dush; xhel për
larje dhe dush; preparate depiluese; kripëra për banjë, vajra për banjë dhe aditivë banjosh
për qëllime jo-mjekësore; mjete për pastrim, kujdes dhe kondicioner flokësh; shampo;
locione flokësh; llak flokësh; ngjyra dhe preparate për heqjen e qimeve; preparate për
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kujdesin ndaj diellit dhe për përdorim kozmetike; losione pas diellit; mjete për qëllime jomjekësore; gargarë (për pastrimin e gojës); përgatitje jo mjekësore për higjienën orale dhe
kujdesin dentar; lesh pambuku dhe shtupa pambuku për përdorim kozmetik; pëlhura dhe
letër higjienike me përmbajtje losioni kozmetike; shkumë rroje; xhel rroje.
5 Yndyrë medicinale dhe kremra për kujdesin e lëkurës; pluhur mjekësor dhe shërues i
plagëve; kremra dielli për qëllime mjekësore; produkte mjekësore pas diellit për kujdesin e
lëkurës; kripëra për banjë dhe aditivë për banjë për qëllime mjekësore; mjete për qëllime
mjekësore; larje e gojës për qëllime mjekësore; preparate mjekësore për higjienën orale dhe
kujdesin dentar; lesh pambuku dhe shtupa pambuku për përdorim mjekësor; artikuj
higjienik femëror, përkatësisht peshqirë sanitarë, rrobe të brendshme, tampona; peceta
sanitare; pelena për fëmijë dhe pantallona për fëmijë (pelena) prej letre ose celuloze; pelena
për fëmijë të bëra nga materiali tekstil; xhel antiseptik; sapun antibakterial; sapun ilaçesh;
sapun dezinfektues; dezinfektues; pastrues për përdorim shtëpiak; preparate antibakteriale;
spërkatje antibakteriale; xhel antibakterial; locione antibakteriale të duarve; pastrues dore
antibakteriale; peceta antibakteriale; pastrues për luftimin e baktereve; pastrues
antibakterial për shkumëzimin; pastrues antibakterial i fytyrës; mini xhel për duar higjiene.
8 Brisqe dhe brisk për rroje; instrumente rroje; shpërndarës: pjesë rezerve e pajisjeve për
rroje; të gjitha me tehe: mjete për manikyr dhe pedikyr; komplet (sete) pedikyrësh; pjesë
për instrumente për manikyr dhe pedikyr; pjesë dhe pajisje për të gjithë mallrat e
lartpërmendur; furçë piskatore me gërshërë.
10 Aparate masazhi për kujdesin e bukurisë (gur masazhi me rrota për fytyrë)
14 Qantë për akcesorë
16 Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale (nëse përfshihen në këtë klasë),
përkatësisht peceta celuloze për fytyrën dhe kujdesin e lëkurës, peceta celuloze për qëllime
kozmetike, lidhje letre për pastrimin dhe kujdesin për lëkurën, letër higjienike, letër tualeti
e lagur, shami dore.
20 Pasqyra (gotë e argjendtë); pasqyrë me ndriçim; pasqyrë zmadhuese.
21 Furça rroje; furçë flokësh; furça grimi; sfungjer kozmetik; furçë ndriquese flokësh;
krehër; pajisje për pastrimin e pikave të zeza dhe fytyrës; komplete enësh kozmetike;
sfungjer; sfungjer banje; sfungjer banje për fëmijë; sfungjer banjo perimesh; sfungjer
masazhesh; sfungjer rrjetë; sfungjer banje rrjetë
25 Pantallona (veshje) pelenë.

(210) KS/M/ 2021/555
(220) 12/04/2021
(300) 018441076 29/03/2021 EU
(731) HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co. KG
Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany,
DE
(591) E bardhë , e zezë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 12 Biçikleta; E-Biçikleta; karroca golfi; kukulla (kamionë dore); Karrocë fëmijësh;
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riksha (karrocë per batjen e njerëzve); sajë; automjete tokësore dhe mjete transporti;
karroca për fëmijë; kapuçë për karroca fëmijësh; mbulesa për karroca fëmijësh; çanta të
përshtatura për karroca fëmijësh; këllëf dore për karroca fëmijësh
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe produktet e bëra nga këto materiale (të përfshira në
klasën 18), në veçanti mallrat e vogla të lëkurës; çanta rrobash dhe udhëtimi; çanta;
ombrellat dhe çadrat e diellit; Bagazhet, çantat, kuletat dhe bartësit tjerë.
21 Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose te kuzhines; shkundullues kokteji; furça; enë qelqi;
porcelani; shishe të ripërdorshme, shishe termo; furça flokësh; furça çizmesh; furça rroje;
furça larëse; furça shishesh; furça golfi; këllëfa të furçave të dhëmbëve; mbajtëse për furça;
krehër; këllëfa për krehër.
25 Rroba për burra, gra dhe fëmijë; çorapë; kapelë, ndërresa të brendshme; ndërresa nate;
ndërresa noti; rroba banjoje; rripa; shallat; aksesorët, në veçanti shami të kokës, shamitë e
qafës, shalla, shami fustanash; kravata; doreza; këpucë; rripa prej lekure.
35 Menaxhim biznesi, konsulencë shitjesh; Shërbime e shtijes me shumicë dhe pakicë në
lidhje me veshjet, mbathjet, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syzet, aksesorët e
modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkte prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati,
materiale tekstili shtëpiake, artikuj shtëpiak, artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportivë dhe
artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime të marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e
tregut; Reklamim; Promovimi i shitjes; Dhënie me qira e hapësirës reklamuese;
Shpërndarja e mallrave dhe materialit reklamues për qëllime reklamimi, përfshirë përmes
mediave elektronike dhe përmes internetit; prezantimi i produkteve, në veçanti veshjet e
dyqaneve dhe vitrinave; Organizimi i Ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;
Promovimi i marrëdhënieve të biznesit duke siguruar kontakte tregtare dhe biznesi; këshilla
dhe shërbime këshilluese për konsumatorët; Konsulencë dhe administrim biznesi;
Konsulencë per organizimin e biznesit; Konsulencë profesional e biznesit; Konsulencë e
modës; organizimi i sfilatave për qëllime komerciale, industriale dhe reklamuese;
Menaxhimi i dyqaneve me pakicë në lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët
e murit dhe orët, syzet, aksesorët e modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkete
prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, materiale tekstili te shtëpise, artikuj shtëpiak, artikuj
shkrimi, bagazh, artikuj sportiv dhe artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime te shitjes me
shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbime të porositjes në internet në lidhje me veshjet,
këpucët, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe
parfumeri, produkte prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, tekstile shtëpiake, artikuj shtëpiak,
artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportivë dhe artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime të
porosisë me postë dhe shërbime të porosisë së kompjuterizuar në internet në lidhje me
veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe
parfumeri, artikuj prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, materile tekstili per shtëpi, artikuj
shtëpiak, artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportiv dhe artikuj për pirjen e duhanit.

(210) KS/M/ 2021/556
(220) 12/04/2021
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
idustrija, dioničko društvo Jukićeva 53
71000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.

(540) LYUMNIX
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"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 5 Produkte Farmaceutike

(210) KS/M/ 2021/557
(220) 12/04/2021
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP
(591) e zezë, e hirtë, e kaltër
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 12 “ Automobilat dhe pjesët strukturore të tyre.”

(210) KS/M/ 2021/558
(220) 12/04/2021
(300) 018441076 29/03/2021 EU
(731) HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co. KG
Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany,
DE
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 12 Biçikleta; E-Biçikleta; karroca golfi; kukulla (kamionë dore); Karrocë fëmijësh;
riksha (karrocë per batjen e njerëzve); sajë; automjete tokësore dhe mjete transporti;
karroca për fëmijë; kapuçë për karroca fëmijësh; mbulesa për karroca fëmijësh; çanta të
përshtatura për karroca fëmijësh; këllëf dore për karroca fëmijësh.
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe produktet e bëra nga këto materiale (të përfshira në
klasën 18), në veçanti mallrat e vogla të lëkurës; çanta rrobash dhe udhëtimi; çanta;
ombrellat dhe çadrat e diellit; Bagazhet, çantat, kuletat dhe bartësit tjerë.
21 Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose te kuzhines; shkundullues kokteji; furça; enë qelqi;
porcelani; shishe të ripërdorshme, shishe termo; furça flokësh; furça çizmesh; furça rroje;
furça larëse; furça shishesh; furça golfi; këllëfa të furçave të dhëmbëve; mbajtëse për furça;
krehër; këllëfa për krehër.
25 Rroba për burra, gra dhe fëmijë; çorapë; kapelë, ndërresa të brendshme; ndërresa nate;
ndërresa noti; rroba banjoje; rripa; shallat; aksesorët, në veçanti shami të kokës, shamitë e
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qafës, shalla, shami fustanash; kravata; doreza; këpucë; rripa prej lekure.
35 Menaxhim biznesi, konsulencë shitjesh; Shërbime e shtijes me shumicë dhe pakicë në
lidhje me veshjet, mbathjet, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syzet, aksesorët e
modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkte prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati,
materiale tekstili shtëpiake, artikuj shtëpiak, artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportivë dhe
artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime të marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e
tregut; Reklamim; Promovimi i shitjes; Dhënie me qira e hapësirës reklamuese;
Shpërndarja e mallrave dhe materialit reklamues për qëllime reklamimi, përfshirë përmes
mediave elektronike dhe përmes internetit; prezantimi i produkteve, në veçanti veshjet e
dyqaneve dhe vitrinave; Organizimi i Ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;
Promovimi i marrëdhënieve të biznesit duke siguruar kontakte tregtare dhe biznesi; këshilla
dhe shërbime këshilluese për konsumatorët; Konsulencë dhe administrim biznesi;
Konsulencë per organizimin e biznesit; Konsulencë profesional e biznesit; Konsulencë e
modës; organizimi i sfilatave për qëllime komerciale, industriale dhe reklamuese;
Menaxhimi i dyqaneve me pakicë në lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët
e murit dhe orët, syzet, aksesorët e modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkete
prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, materiale tekstili te shtëpise, artikuj shtëpiak, artikuj
shkrimi, bagazh, artikuj sportiv dhe artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime te shitjes me
shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbime të porositjes në internet në lidhje me veshjet,
këpucët, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe
parfumeri, produkte prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, tekstile shtëpiake, artikuj shtëpiak,
artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportivë dhe artikuj për pirjen e duhanit; Shërbime të
porosisë me postë dhe shërbime të porosisë së kompjuterizuar në internet në lidhje me
veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe
parfumeri, artikuj prej lëkure, çanta, çarçafë shtrati, materile tekstili per shtëpi, artikuj
shtëpiak, artikuj shkrimi, bagazh, artikuj sportiv dhe artikuj për pirjen e duhanit.

(210) KS/M/ 2021/559
(220) 12/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(591) E bardhë, e verdhë, kafe, bezhë, ari, e
zezë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Biskota çaji, keksë, vafer, torte, çokollatë, kakao, produkte drithërash, bukë,
ëmbëlsira
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(210) KS/M/ 2021/560
(220) 12/04/2021
(731) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" 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 në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet
e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e
cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke për
duhan pirës, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak për duhan pirës,
shkrepëse.

(210) KS/M/ 2021/561
(220) 12/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) SI BISKOTA, ASHTU EDHE
MOMENTI. I MREKULLUESHËM

(511) 16 Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk përfshihen në klasa
të tjera, albume, libra për ngjyrosje, fotografi, vizatime (grafikë), paraqitjet grafike,
kalendarë, etiketa / jo prej pëlhure /, zarfe, çanta, postera
30 Çokollatë, kakao, ëmbëlsirë çokollate, torte, biskota, keksë, vafer, ëmbëlsira, biskota
çaji, torte me mjaltë, bonbone, pije çokollate, akullore, pjekurina me krip afat gjata,
produkte drithërash
35 Reklama, reklamime, reklamim në internet
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(210) KS/M/ 2021/562
(220) 12/04/2021
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PREKRAŠNI KOLAČIĆI

(511) 30 Biskota, biskota çaji

(210) KS/M/ 2021/563
(220) 13/04/2021
(731) LABORATORIOS
FARMACEÚTICOS ROVI, S.A
Julián Camarillo, 35 E-28037 Madrid, Spain
, ES
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj
& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11,
Hyrja 8, nr. 39, 10000

(540) CRUSIA

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë për qëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje;
leukoplast, materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve dhe dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.

(210) KS/M/ 2021/564
(220) 13/04/2021
(731) Esprit International LP 1370
Broadway New York 10018, US
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) Esprit

(511) 14 Gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuara dhe imitimet e tyre; bizhuteri, gurrë të
çmuar; instrumente kohore, kuti bizhuterish dhe kuti orësh, unaza çelësash dhe zinxhirë
çelësash dhe varëset (zbukurimet) për ato.
18 Valixhe, çanta, kuleta dhe bartës të tjerë, çadra dielli dhe çadra; lëkurë dhe lëkurë
imituese, lëkurë kafshësh dhe gëzofë dhe mallra të bëra prej tyre
25 Mbulesa koke, veshje, veshmbathje dhe pjesë të veshjeve të kokës, veshje dhe
veshmbathje
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(210) KS/M/ 2021/565
(220) 13/04/2021
(731) Esprit International LP
1370 Broadway New York 10018, US
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 14 Gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuara dhe imitimet e tyre; bizhuteri, gurrë të
çmuar; instrumente kohore, kuti bizhuterish dhe kuti orësh, unaza çelësash dhe zinxhirë
çelësash dhe varëset (zbukurimet) për ato.
18 Valixhe, çanta, kuleta dhe bartës të tjerë, çadra dielli dhe çadra; lëkurë dhe lëkurë
imituese, lëkurë kafshësh dhe gëzofë dhe mallra të bëra prej tyre.
25 Mbulesa koke, veshje, veshmbathje dhe pjesë të veshjeve të kokës, veshje dhe
veshmbathje.

(210) KS/M/ 2021/566
(540) KIDS GALAXY
(220) 13/04/2021
(731) Faton Çitaku “Kids Galaxy” SH.P.K.
rr.”Elez Berisha” nr.31, Prishtinë, KS
(740) Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna''
kompl.''BLERTI'' ob nr.3
(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës.
41 Arsimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2021/567
(220) 13/04/2021
(731) " ADA HERBS" shpk
Sabri Kosturi " Lushnje, lagjia 18 tetori ,
Shqipëri, AL
(591) E zezë, hiri, e bardhë, e verdhë me
nuanca ari
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ADA HERBS
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(511) 3 Produkte të kujdesit personal, përkatësisht preparate për pastrimin e lëkurës dhe
trupit; sapun kallëp; sapun të lëngët duarsh; xhel dhe krem dushi; larës trupi; preparate për
kujdesin e flokëve; deodorante, sprej kundër djersës dhe për sqetulla për përdorim personal;
hidratues, losione dhe kremra për trupin dhe lëkurën; pudër talk; preparate rroje; preparate
kozmetike për nxirje nga dielli dhe preparate për të mbrojtur lëkurën nga efektet e diellit;
shami të lagura me solucion pastrimi.
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor, ushqim për
foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore, preparate për deodorizimin e ajrit / përgatitjet
për deodorizimin e ajrit, dyllë dhëmbësh; dezinfektues; sapun antibakterial, çaj astmatik,
kripëra banje për qëllime mjekësore,
35 Drejtim i sipërmarrjeve tregtare, administrim tregtar, menaxhim biznesi, administrim
biznesi, shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të mallrave, mbledhje e produkteve te
ndryshme dhe e mallrave të tjera të konsumit ne një mjedis të përbashkët me qëllim për t'u
mundësuar konsumatorëve që t'i blejnë, shitje on - line te produkteve te ndryshme,
marketing

(210) KS/M/ 2021/568
(220) 13/04/2021
(300) 018321052 14/10/2020 EU
(731) PEPCO Poland Sp. z o.o.
Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań, Poland,
PL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 1 Ushqyes për bimë; Dhe për rritje; Dhe për vazo; Ushqyes për lule; Pleh për tokë
dhe pleh për vazo; Plehra për bimë shtëpiake; Dhe organik për vazo.
3 Kozmetikë; Kozmetikë jo-mjekësore; Komplete kozmetike; Makiazh; Preparate
kozmetike për kujdesin e lëkurës; Kozmetikë për përdorim personal; Antiperspirantë [për
toalete]; Parfume; Antiperspirantë jo-mjekësorë; Faculeta të të parfumuara; Ujë tualeti;
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Sapun; Vajra banjash jo-mjekësorë; Preparate kozmetike për banjot; Produkte kozmetike
për dush; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra trupi [për përdorim kozmetik]; Locione trupi;
Locione për qëllime kozmetike; Locione për kujdesin e lëkurës [kozmetike]; Kremra jomjekësore; Emulsione trupore; Faculeta të ngopura me produkte kozmetike; Qumësht
pastrimi për qëllime tualeti; Locione depiluese; Preparate për rroje; Vajra për rrezitje dielli;
Pastë dhëmbësh jo-mjekësore; Preparate për pastrimin e dhëmbëve; Aromë freskuese;
Pëlhura pambuku për qëllime kozmetike; Largues të llakut të thonjve; Topa pambuku për
qëllime kozmetike; Llak i thonjve; Shkëlqyes për qëllime kozmetike; Grim për fytyrën;
Preparate për heqjen e makijazhit; Shkëlqim buzësh; Kozmetikë për vetullat; Bojë për
vetulla; Buzëkuq; Pluhura kozmetike për fytyrë; Hijezues për qerpikë; Lapsa kozmetikë të
syve; Kozmetikë për fëmijë; Shampon për bebe; Pudër (jo-mjekësor-) për foshnjat; Peceta
për fëmijë; Kozmetikë për kafshë; Preparate kozmetike për rregullimin e flokëve; Ngjyrues
flokësh; Lëngje pastruese; Lëngje larëse; Preparate për pastrimin e xhamave të përparmë;
Detergjente për automobila; Lëngje për pastrimin e xhamave; Pastrues automjetesh;
Detergjentë për përdorim shtëpiak; Detergjente; Detergjent larës; Sapun i lëngshëm për
lavanderi; Preparate për lavanderi; Preparate për pastrimin e tepihëve; Lustrues për mobile
dhe dysheme; Agjentë pastrues për qëllime shtëpiake; Krem këpucësh; Sprej këpucësh;
Aromatizues.
4 Briketa druri; Briketa qymyri; Briketa për skar; Briketa të karburanteve shtëpiake; Likuid
i metiluar; Dru zjarri; Gaz propani që shitet në cilindra për t'u përdorur në pishtarë; Fitila
llambash; Fitila; Fitila për qirinj; Karburant ndriçues; Dekorime të pemës së Krishtlindjes
për ndriçim [qirinj]; Ndezës zjarri; Ndezës zjarri; Lëng ndezës qymyri; Pishtarë për oborr;
Qirinj; Qirinj për raste të veçanta; Qirinj të parfumuar; Qirinj tavoline; Qirinj të parfumuar;
Vendbajtje qirinjsh; Qirinj varrezash, jo elektrik.
5 Preparate dhe artikuj sanitarë; Antiseptikë; Xhel antibakterial; Peceta antibakteriale;
Farmaceutikë; Analgjetikë; Barna kundër migrenës; Tonikë [ilaçe]; Shtesa ushqimore;
Preparate me shumë vitamina; Kuti të ndihmës së shpejtë, të mbushura; Fasha për trajtim;
Plasterë ngjitës; Plasterë ngjitës; Pantollona [sanitare]; Peshqirë sanitarë; Pelena të
foshnjave; Pelena për një përdorim; Pelena të foshnjave; Pije për foshnje; Formulë për
foshnje; Shtesa dietike për kafshët; Suplemente të vitaminave dhe mineraleve për kafshët
shtëpiake.
7 Makineri kuzhine (elektrike -) për përgatitjen e ushqimit [përveç gatimit]; Përzierës,
elektrik, për qëllime shtëpiake; Prerëse mishi [makineri]; Makina për grirjen e mishit
[makina elektrike] për përdorim shtëpiak; Mulli elektrik për speca; Përpunues të ushqimit,
elektrik; Vegla dore, përveç atyre që operohen me dorë; Thika, elektrike; Fshesa elektrike;
Hapëse kanaqesh, elektrike; Shtypëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; Pompa
ajrosëse për akuariume; Aparate për larje; Përpunues të ushqimit, elektrik; Makineritë e
thërrmimit të mbeturinave; Makina për prerjen e perimeve; Rrahëse, elektrike, për qëllime
shtëpiake; Pjatalarëse; Makina për prerje të bukës; Gërshërë të mëdha, elektrike; Hapëse
kanaqesh, elektrike; Makineri për përgatitjen e ushqimit, elektromekanike; Fshesa elektrike
për përdorim në amvisëri.
8 Vegla kopshti, të operuara me dorë; Sfurq kopshtesh; Mistri [kopshtari]; Prerëse bari
[instrumente dore]; Grabuja; Lopata [vegla dore]; Shata; Zbatime të operuara me dorë;
Tehe për sharra dore; Gërshërë prerëse që janë mjete dore; Formëdhënës [vegla dore];
Turjela; Instrumente për prerjen e gypave; Vinça ngritëse, të operuara me dorë; Çelësa
çezme; Çekanë [vegla dore]; Dalta; Thika stilolapsi; Darë; Takëm tavoline [thika, pirunë
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dhe lugë]; Thika kuzhine; Prerëse djathi, jo elektrike; Gurë mprehës; Hapëse kanqesh, jo
elektrike; Prerëse vezësh, jo elektrike; Kuti të rrojës; Brisqe jo elektrike; Makinë rroje
elektrike; Pajisje për stilimin e flokëve; Aparate depilimi, elektrike dhe jo elektrike; Prerëse
flokësh për përdorim personal, elektrik dhe jo elektrik; Makinë elektrike për kaçurrela;
Brisk rroje; Pinceta; Prerëse thonjsh; Komplete për manikyr; Komplete për manikyr,
elektrik; Kthyerëse elektrike për qerpikë; Kthyerëse qerpikësh.
9 Bateri; Bateri rimbushëse; Adapterë të baterive; Adapterë të kartelës kompjuterike;
Adapterë elektrikë; Pajisje për montim për radio; Sensorë aktivë infra të kuq; Pila
rimbushëse; Bateri për automjete; Bateri, elektrike, për automjete; Sisteme alarmi sigurie
[përveç automjeteve]; Alarme kundër vjedhjes; Alarme për bebe; Alarme zjarri; Antena
ajrore; Fotoaparate [fotografi]; Pajisje për leximin e kartelave; Aparat për riprodhimin e
videos; Media regjistruese dixhitale; Matës të presionit të gomave; Pajisje për leximin e
kartelave; Printerë për përdorim me kompjuterë; Disqe kompakte [memorie vetëm për
lexim]; Disqe për ruajtjen e të dhënave; Regjistrime të diskut optik; Softuer arsimor;
Softuer arsimor për fëmijë; Çipa të qarkut të integruar të kujtesës elektronike; Ekrane
elektronike të ndjeshme në prekje; Çelësa elektronikë të ndjeshëm në prekje; Aparaturat e
navigimit (elektronike -); Priza (elektrike -); Kabllo të ndërfaqes [elektrike]; Brava
elektronike të dyerve; Shenja elektrike me shkëlqim; Fotrollë për syze; Fotrollë për syze
dielli; Etiketa elektronike për mallra; Filma kinematografikë; Filtra optikë; Blice të
kamerës; Çanta të adaptuara për laptopë; Fotrollë për ditarë elektronikë; Aparate për
shuarjen e zjarrit; Kabllo, elektrike; Kabllo elektronike; Kabllo startuese; Kabllo
përforcuese të baterisë; Kartela të koduara për përdorim në lidhje me transferimin
elektronik të transaksioneve financiare; Kartela të koduara; Kartela magnetike të koduara;
Kartela të mikroprocesorit; Kartela memorie flash; Kartela për ruajte; Kartela krediti
telefonike; Helmeta për biçikleta; Helmeta mbrojtëse për sporte; Tastierë; Kartela
telefonike të koduara; Aparate lëvizëse për transmetimin e radios; Njësi të altoparlantëve;
Altoparlantë për kompjuterë; Altoparlantë audio për automobila; Priza (elektrike -); Syze;
Këllëfe të adaptuara për pajisje fotografike; Fotrolla të adaptuara për celularët; Lojëra
kompjuterike të shkarkueshme; Videolojra në disk [program kompjuterik]; Videolojra
[lojëra kompjuterike] në formën e programeve kompjuterike të regjistruara në bartës të të
dhënave; karta të identitetit, magnetike; Ndërfaqet për kompjuterë; Kabllove kompjuterike;
Libra që flasin; Mbushës për bateri elektrike; Mbushës baterish; Sportele; Maska noti;
Maska mbrojtëse; Matës të thellësisë së shtresës së gomave; Mikrofona; Aparate
mikrokompjuterike; Kompjuterë personal; Mikroskopë; Modem kompjuterik; Monitorë;
Ekrane të kompjuterit; Regjistrime muzikore zanore; Minj kompjuterësh; Program
kompjuterik; Filma, të ekspozuar; Disqe kompakte të regjistruara paraprakisht; Regjistrime
audio vizuale; Mbulues koke për aktivitete sportive për mbrojtje nga dëmtimet; Syze me
recetë; Syze; Aparat për riprodhimin e zërit; Aparate stereofonike; Video; Aparate elektrike
për telekomandë; Regjistrues; Disqe kompakte [audio-video]; Vendosëse për mi;
Mbështetëse kyçi për përdorim me kompjuterë; Udhëzime trajnimi në format elektronik;
Stenda për televizor; Kuti të adaptuara për ruajtjen e disqeve të softuerëve kompjuterikë;
Kontejnerë të përshtatura të ruajtjes për disqe kompakte; Mbulesa laptopi; Kordona
zgjatues të energjisë elektrike; Aparate portative telekomunikuese; Tregues të temperaturës;
Aparate për matjen e distancës; Aparate audio makinash; Kufje; Telefonat inteligjentë;
Aparate audio; Mbështetëse për altoparlantë; Stenda për pajisje kompjuterike; Telefona
celularë; Montime në mur të përshtatura për monitorët e televizorit; Mbajtës të përshtatur
117

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

për celularë; Mbajtëse të telefonit në makinë; Monitorë për bebe; Aparate regjistruese;
Aparate për regjistrimin e filmit; Aparate për regjistrimin e imazheve; Aparate mësimore;
Aparate dhe instrumente optike; Aparate fotografike dhe instrumente; Peshore për peshimin
e artikujve të kuzhinës; Peshore banjo; Detektorë kabllosh; Sigurësë automatike;
Përforcues; Kufje telefonike.
11 Sauna; Ngrohës, elektrik, për shishe ushqyese; Aparat për tharjesn e duarve pa prekje;
Skara; Aparate ndriçimi për automjete; Tenxhere për gatim me presion, elektrike;
Frigoriferë; Tenxhere për uafel; Dollapë të frigoriferit; Llamba elektrike; Ventilator [ajër të
kondicionuar]; Filtra elektrik për kafe; Projektorë; Ngrirës; Kabinat e dushit; Ventilatorë
për kuzhina; Tharëse elektrike për duar; Aparate elektrike për kafe; Llamba për sinjalet
drejtuese të automobilave; Drita për automobila; Llambadarë; Makina për prodhimin e
bukës; Pllaka ngrohëse; Instalime të kondicionimit të ajrit; Kamina prej metalit; Kamina
familjare me gaz; Pastreuses ajri për tualet; Aparate dhe instalime gatimi; Tenxhere për
uafel, elektrike; Aparate shtëpiake për kafe [elektrike]; Rondele për çezmat e ujit; Tharëse
dore me ajër të ngrohtë; Radiatorë shtëpiak; Zjarre të stimuluara të qymyrit [shtëpiak];
Furra; Aparate për kondicionimin e ajrit; Çajnik, elektrik; Llamba elektrike fluoreshente;
Filtra për ujë të pijshëm; Tharëse elektrike për rroba [tharje nxehtësie]; Lavamanë; Aparat
për ftohje të pijeve; Hije llambash; Tharëse dore; Furra gatimi; Ndezës gazi; Numra
ndriques të shtëpive; Tiganët të thellë, elektrik; Tharëse flokësh; Drita të biçikletave; Dritat,
elektrike, për pemët e Krishtlindjeve; Lavaman banjo; Drita të akuariumit; Reflektorë të
automjeteve; Poqe të llambave; Tenxhere për gatim me presion, elektrike; Skarë elektrike;
Llamba inkandeshente; Dollapë provues për brumëra; Aparate për filtrim akuariumi;
Ngrohje elektrike; Ngrohëse për këmbë, elektrik ose jo elektrik; Jastëkë të nxehtë për
ngrohje; Furra me mikrovalë [aparate gatimi]; Drita të tavanit; Enë gatimi, elektrike;
Tostera të bukës.
14 Byzylyk [bizhuteri]; Bizhuteri varëse; Unaza dore [unaza të ndara me xhingël ose
zinxhir dekorativ]; Karfica për kravatë; Mbajtëse çelësash e zbukuruar prej metaleve të
çmuar; Punime [bizhuteri]; Orë alarmi; Bizhuteri për kapelë; Qafore [bizhuteri]; Zinxhirë
[bizhuteri]; Kuti për bizhuteri; Bizhuteri për kokë; Rruaza për të bërë bizhuteri; Figurina
prej metali të çmuar; Pulla këmishe te dora; Karfica zbukurimi [bizhuteri]; Figurina
zbukuruese të bëra prej metali të çmuar; Karfica zbukurimi [bizhuteri]; Bizhuteri këpucësh;
Rripa për orë; Vathë të shpuar; Orë; Bizhuteri; Unaza [bizhuteri]; Punë dore prej metali të
çmuar.
15 Vegla muzikore; Instrumente muzikore elektrike dhe elektronike; Instrumente me tel;
Vegla muzikore për fëmijë; Fizarmonika; Flauta; Daulle [instrumente muzikore]; Lahuta;
Këmbana të dorës [vegla muzikore]; Trekëndëshat [vegla muzikore]; Këllëfë për vegla
muzikore; Kitara; Kitara elektrike; Mandolina; Komplete daulle; Piano; Kuti muzikore;
Saksofonë; Violina; Harqe për instrumente muzikorë; Mbajtëse për instrumente muzikorë;
Defe; Trombonë.
16 Letër tualeti; Tableta për shkrim; Gazeta; Letër shtëpiake; Lapsa; Shirit ngjitës;
Kalendarë; Blloqe shënimesh; Mbulesa tavoline prej letre; Shtresë tavoline prej letre;
Albume fotografike; Mbulesa [shkrimi]; Mbulesa letre; Mbajtëse dokumentash [artikuj
shkrimi]; Libra për shkrimi për shkollë; Libra për fëmijë; Zhubrues letrash [të nevojshme
për zyre]; Fletore xhepi; Shirit gome (shkrimi); Fjalëkryqe; Gazetë e përditshme; Letër
shkrimi për zyre; Shami letre; Libra gatimi; Dizajne qëndisje [modele]; Ngjitës për qëllime
të bëra vetë; Shpues të vrimave; Valakë për ngjyrosje të shtëpisë; Instrumente vizatimi;
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Faculeta letre për heqjen e makijazhit; Gërshërë për zyra; Zarfe [artikuj shkrimi]; Ngjitës
për qëllime shtëpiake; Zarfe letre për paketim; Stilolapsa; Lapsa me ngjyra; Bojëra me
bojëra uji; Çanta për instrumente shkrimi; Tableta për shkrim; Trakë ngjitëse [e nevojshme
për zyre]; Faculeta letre; Fshirëes gome; Kuti bojrash për përdorim në shkolla; Plastifikues
dokumentesh për përdorim në zyrë; Kartolina me fotografi; Libra; Furnizime shkollore
[shkrimi]; Fletë thithëse letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Revista
udhëtimi; Kartat e tregtimit, përveç atyre për lojëra; Letër ambalazhi; Revista të listës
televizive; Stenda fotografike; Peceta tavoline prej letre; Grirëse letre për përdorim në zyrë;
Artikuj për zyre; Shkumësa [me ngjyra]; Postera; Ngjitës për përdorim në zyrë; Letër
tualeti; Kartat e pushimeve; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e
letrës, kartonit ose plastikës; Fletore; Shkumësa me ngjyra; Letër ambalazhi; Letër tualeti;
Rekuizita pëer zyrës, përveç mobiljeve.
18 Çantat kryesore; Lëkurë imituese; Çanta; Mbrojtëset e gojës; Shkopinj shëtitjeje; Set
udhëtimi [prej lëkure]; Këllëfe kozmetike që shiten bosh; Bagazhe [valixhe]; Varëse për
bartjen e foshnjave; Ombrella dhe çadra dielli; Çanta plazhi; Çanta; Çanta shpine; Çanta
shpine për ekskursion; Kuleta xhepi; Kuleta; Çanta të vogla varëse; Shiritat e shpatullave;
Qanta varëse në mjete; Rripa të shpatullave [rripa] prej lëkure; Çanta shkollore; Çanta
shpine shkollore; Çanta udhëtimi; Transportues rrobash; Çanta me rrotë; Çanta prej lëkure,
të zbrazëta; Valixhe; Çanta për raste të veçanta, jo të pajisura; Çanta për raste të veçanta, jo
të pajisura; Veshje për kafshë shtëpiake; Veshje të shiut për qentë e kafshëve shtëpiake;
Qafore për kafshë; Qafore elektronike për kafshë shtëpiake; Përtypje të lëkurës së
papërpunuar për qen; Mbulesa dhe mbështjellëse për kafshët; Rripa qeni; Gëzofë për qen;
Transportues kafshësh [çanta]; Mjete udhëzuese për kafshët; Këpucë për qen; Rripa barku
për qen; Qafore për mace; Kthesa të kafshëve shtëpiake; Qafore për kafshët shtëpiake që
mbajnë informacion mjekësor.
20 Ekranet [orendi]; Kolibe qensh; perde te brendshme për dritare nga tekstili; Shtroja,
përveç lirit; Mobile zyre; Dyer për mobile; Orendi shkollore; Dollape; Shporta, jo metalike;
Bambu; Korniza figurash dhe fotografish; Këmbësorë për foshnje; Rafte bimësh; Rafte
mobilesh; Kunja, jo prej metali, për bimë ose pemë; Divane; Karrige në kuvertë; Tavolina;
Jastëk vendesh; Kolibe për kafshët shtëpiake; Perde (që palosen nga brenda -) për mbrojtje
nga drita; Karrige kërcim foshnjash; Unaza për perde; Mbështetëse për këmbë; Ulëse;
Varëse rrobash; Vitrina [orendi]; Ornamente druri për korniza të fotografive; Mbjellëse
druri; Dyshekë; Shufra perdesh; Stenda për lule [mobile]; Mbështetëse këmbësh; Vende për
lojëra për foshnje; Pasqyra [orendi]; Jastëk për kafshë shtëpiake; Pasqyra dekorative;
Kolltuqe; Jastëkë; Kuti prej druri ose plastike; Platforma të ndërrimit të foshnjës në mur;
Perde bambu; Mobile [dekorimi]; Djepa; Pasqyra muri; Stenda për lule [orendi]; Mbulesa
për veshje [orendi]; Rafte të revistave; Fioka me mbyllje; Sënduk për lodra; Mobile; Orendi
shtëpiake; Shtretër; Divane; Krevate për foshnje; Karrige të larta për foshnje; Rafte
[orendi]; Rafte anësore; Perde për rruaza për zbukurim; Shtretër për kafshë shtëpiake;
Kënde të përgatitjes; Vendmbajtje të librave [orendi].
21 Arrëthyese; Vazo lulesh; Shportat [depozitat]; Shporta mbeturinash me pedale; Enë prej
qelqi; tasa qelqi; Gota qelqi për pije uji; Dërrasa për hekurosje; Kuti të monedhave; Bidon
për ujitje; Qeramikë; Kapakë pjatash për gjalpë; Enë; Enë kuzhine; Mbushës çaji jo prej
metali të çmuar; Enë [depozita]; Enë për pjekje; Shishet; Mbajtëse; Mbajtëse [enë tryeze];
Kutitë e dritareve; Forma kubike akulli; Shporta për qëllime shtëpiake; Çajnikë, jo
elektrikë; Shishe izolues; Shtipalka të rrobave; Furça për vetulla; Furça dhëmbësh; Gota;
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Mbajtëse plastike të vezëve për përdorim shtëpiak; Mbajtëse të vezëve, artificiale; Shporta
bimësh; Hapëse tapash, elektrike dhe jo elektrike; Furça për pastrim; Çajnikë; Qese
izotermike; Tenxhere; Shporta pikniku të pajisura, përfshirë enët; Vazo lulesh; Fërkues;
Tasa për bimë; Kavanoza për përdorim shtëpiak; Tenxhere me lule porcelani; Kuti të çajit;
Gota me fron; Mulli kuzhine, jo elektrik; Gota me dorëz; Doreza kopshtarie; Vazo; Tigan;
Këllëf këpucësh; Ibgrikë; Shishe; Lugë pjekjeje [enë gatimi]; Formësues [enë kuzhine];
Shypës hudhre [enë kuzhine]; Enë tualeti; Kontejnerë të izoluar termikisht për ushqim; Kuti
për shpërndarjen e faculetave të letrës; Lecka për pastrim; Sitë; Furça për kafshë shtëpiake;
Mbulesa të dërrasës së hekurosjes, të formësuara; Furça rroje; Shishe qelqi; Mjete gatimi;
Kuti mbeturinash për kafshë shtëpiake; Gota të mëdha; Kova akulli; Fshesa; Enët kundër
zjarrit; Kafaze për kafshët shtëpiake shtëpiake; Rafte tharje për lavanderi; Tabaka për
qëllime shtëpiake; Perkolatorë kafeje, jo elektrik; Kapakë plastik për tenxhere bimësh;
Pllaka prerëse për kuzhinë; Enë për supë; Pajisje për heqjen e përbërjes; Mbajtëse letre
higjienike; Pjata për vazo lulesh; Komplete tenxhere gatimi; Kullesë për përdorim shtëpiak;
Kapakë të tenxhereve; Tabela buke; Shporta për mbeturina shtëpiake; Skulptura zbukuruese
të bëra prej porcelani; Kuti me vrima për sapun; Rafte sapuni; Sfungjer tualeti; Furça
pluhuri; Ngrohës për ushqimin e shisheve, jo elektrike; Enë për qëllime shtëpiake; Kapakë
të disponueshëm për kontejnerë shtëpiak; Akuariume; Tava qelqi; Krehër; Mbjellës të
argjilës; Porcelani; Shishe e vogël xhepi; Gota [depozita]; Vazo lulesh; Doreza plastike
shtëpiake; Banjë për fëmijë, të lëvizshëm; Prerëse për byrek; Enë për kozmetikë; Mulli
kafeje, të punuar me dorë; Lugë këpucësh; Kulluese çaji; Qajnik metali japonez, jo
elektrikë (i punuar); Kuti mbeturinash për kafshë shtëpiake; Grimësues për përdorim në
kuzhinë; Leckë pluhurash; Furça tualeti; Bocë qelqi; Furça për larjen e enëve; Furça për
pastrimin e depozitave dhe kontejnerëve; Pipëz për pije; Shporta buke për qëllime
shtëpiake; Punime arti prej porcelani, qeramike, ene balte, terrakote ose qelqi; Gota vezësh;
Furça për pastrimin e mbathjeve; Mbulesa enësh; Prerës të embëlsirave [biskota].
24 Ndërresa shtëpiake, përfshirë peshqirët e fytyrës; Ndërresa; Perde; Mbulesa duvet;
Mbulesa për jastëkë; Ndërresa banjo, përveç veshjeve; Rroba shtrati dhe batanije; Jorganë;
Mbulesa tavoline, jo prej letre; Zbukurues tryezash të tekstilit; Shami tekstili; Mbulesa për
kapakët e tualetit prej pëlhure; Etiketa të tekstilit; Perde me dantella; Batanije shtrati; Perde
të derës; Materiale tekstili të përbëra; Mbulesa mbrojtëse të lira për dyshekë dhe mobile;
Mbulesa për mobile; Rrjeta mushkonjash; Shtresa shtrati; Mbulesa shtrati; Mbulesa
tavoline të tekstilit; Mbulesa prehri; Mbulesa për jastëkë; Mbulesa dyshekësh; Çarçaf
shtrati; Çarçafë të rrafshët; Pëlhura të endura; Peshqirë [tekstili] për plazh; Peshqirë [tekstil]
për përdorim në kuzhinë; Peshqir [tekstil]; Doreza banjo; Peceta tryezë prej tekstili; Peceta
tryezë prej tekstili; Perde dushi prej tekstili ose plastike.
25 Shami [shalla]; Beretat; Veshje të brendshme; Sutjena; Këpucë për ecje; Çizme
dantelle; Kapele të thurura; Kapele leshi; Kapele banjo; Kostume; Pantollona [ngrohje për
këmbët]; Korse (veshje nën rroba); Këmisha nate; Fërkues [për këmbë]; Jelekë; Kapele për
gra; Brekë; Kominoshe; Kostume banjo; Këmisha; Këmisha me mëngë të shkurtra; Fanella
sportive; Fanela të holla sportive; Fanella sportive me mëngë të shkurtra; Kravata; Xhaketa
rastësore; Dollakë [pantallona]; Pantallona për foshnje [mbathje]; Maska për gjumë;
Kostume maskarade; Kostume maskarade dhe Halloween; Kapele; Çizme dimri; Këpucë
rrëshqitëse; Këpucë për gra; Këpucë gjimnastike; Këpucë sportive; Galoshe; Këpucë
plazhi; Këpucë shiu; Këpucë lëkure; Veshje të papërshkueshme nga moti; Veshje prej
lëkure; Papuqe; Rripa beli; Pizhame; Pallto; Nënkëmishat; Mbajtëse të çorapeve të gjata;
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Qorape të gjata; Çorape; Çorape për joga; Çorape sportive; Çorape kyçi; Pantallona; Funde;
Fustane lëkure imitues; Pantallona; Rroba plazhi; Fustane dielli; Veshjet e lehonisë;
Xhemperë; Shalle; Faculeta; Varëse; Fustane për veshje; Bluza me mëngë të shkurtra;
Përparëse rrobash; Shtresa [veshje]; Veshje për fëmijë; Veshje e jashtme e foshnjave;
Veshje me një-copëshe për foshnje dhe sapolindurit; Pantallona të shkurtra Bermuda; Të
brendshme termike; Bluza; Duksa me kapuç; Shami [veshje]; Kostume shell; Veshje me
fund të ngushtë.
26 Lule artificiale; Buqeta me lule artificiale; Lule artificiale për ngjitje në veshje.
27 Shtresa që nuk rrëshqasin për banjo; Shtresa që nuk rrëshqasin për dushe; Veshje muri
jo-tekstile të bëra me dorë; Varje murale [jo-tekstili]; Shtroja dhe tepihë të automjeteve;
Qilima prej gëzofi; Shtroja për banjë; Qilim kati -); Tepihë; Shtroja gjimnastikore; Material
kundër rrëshqitjes për përdorim nën qilima; shtroja për automjete [pa formë]; Shtroja për
banjë; Mbulesa dyshemeje; Shtroja kashte; Varëse muri, jo prej tekstili; Terren artificial;
Letër-muri; Shtroja prej druri; Shtroja të dyerve të tekstilit; Shtroja për dyer prej gome
indiane; Tespison [tepihë].
28 Blloqe ndërtimi [lodra]; Kapele për festa prej letre; Kambana për pemët e
Krishtlindjeve; Topa për lojëra; Fluturuese në ajër; Lodra të adaptuara për qëllime
edukative; Pajisje peshkimi; Diskutime për sporte; Patina me rrota në linjë; Lojëra me
tavolina; Aparate për ndërtimin e trupit; Saja me skelet; Rroba kukullash; Shtretër
kukullash; Komplete për modele lodrash; Lodra; Mbrojtëse krahu për not; Aparate për
ndërtimin e trupit; Pishina [artikuj për lojë]; Raketa; Mbushje mbrojtëse [pjesë të
kostumeve sportive]; Çorape Krishtlindjesh; Balona; Lojëra portative me ekran kristal të
lëngët; Lodra prej pelushi; Hulajë; Automjete të modelit në shkallë; Modele veturash të
ndryshme; Kuti me modele sipas shkallëve [lodra]; Dekore për pemët e Krishtlindjeve;
Lodra me telekomandë; Mbulesa për stendat e pemës së Krishtlindjes; Maska [lojëra]; Maja
rrotulluese [lodra]; Pemë të Krishtlindjeve nga materiali sintetik; Topa bojërash [municion
për armë paintball] [aparate sportive]; Lodra për rëre; Këpucë për patinazh me patina të
bashkangjitura; Lodra kërcitëse [lojëra]; Lodra elektronike; Maska teatrore; Zare; Konzola
dore për të luajtur videolojëra; Lojëra Arcade; Ushtrimin e peshave; Disqe fluturuese
[lodra]; Birili; Shishe ushqyese për kukulla; Lodra për kafshë; Doreza bejsbolli; Aparate
udhëtimi në panaire; Shënjestra elektronike për lojëra dhe sporte; Lodra për kafshë
shtëpiake; Gjëegjëza; Lodra nga era; Dhoma kukullash; Kontrolluesit për konzollat e
lojërave; Dhoma të kukullave; Patina akulli; Shkop për peshkim; Stenda për pemën e
Krishtlindjes; Banakë [disqe] për lojëra; Skuter [lodra]; Arushi Tedi.
31 Fara bari; Fara perimesh; Bimë në vazo; Bimë ngjitje; Bimë të gjalla frutash;
Vendushqimi macesh dhe vendushqim për kafshë të vogla; Farëra për mbjellje; Lule; Bimë
kopshtesh, të freskëta; Farëra për mbjellje; Kurora me lule natyrale; Fara për lule; Farëra
për qëllime kopshtarie; Prerje (bimë -); Ushqim kafshësh; Prerëse lulesh; Llamba për
qëllime hortikulturore; Përtypje të ngrënshme për kafshët; Llamba lulesh; Llamba (bima -);
Forcimi i foragjereve te kafshëve; Bimë; Ushqim zogjsh; Bimë të papërpunuara; Bimë
natyrale të ngrënshme [të papërpunuara].
35 Shërbimet me pakicë dhe shitja me shumicë në lidhje me produktet e mëposhtme:
Plehra kimikë dhe kimikate të përdorura në hortikulturë, tualete, parfumeri dhe aromat,
kozmetikë, preparate për pastrimin e kafshëve, sapun pastrues, preparate për pastrimin e
automjeteve, detergjent, qirinj, briketa, dhe ndriçues, karbon, shtesa për ushqim, preparate
dhe artikuj sanitar, përgatitje dhe artikuj mjekësor dhe veterinar; shërbime me pakicë dhe
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shitje me shumicë në lidhje me produktet e mëposhtme: Makineri elektrike kuzhine për
përgatitjen e ushqimit (përveç gatimit), makina larëse dhe rrobalarëse, pajisje për
përpunimin dhe përgatitjen e ushqimit; shërbime me pakicë dhe shitje me shumicë në lidhje
me produktet e mëposhtme: Vegla kopshtesh, të operuara me dorë, mjete dore (të operuara
me dorë), takëm tavoline [thika, pirunë dhe lugë], thika kuzhine, mjete higjienike të
operuara me dorë; shërbime me pakicë dhe shitje me shumicë në lidhje me produktet e
mëposhtme: Pajisje audio/vizuale dhe fotografike, Pajisje dhe mediat për ruajtjen e të
dhënave, syzet, bateri, pajisje të komunikimit, pajisjet për audio dhe radio aparate;
shërbime me pakicë dhe shitje me shumicë në lidhje me produktet e mëposhtme: Instalime
dhe pajisje sanitare, ilustrues, furra, pajisje gatimi, pajisje ngrohëse, aparate ftohëse, filtra
për përdorim shtëpiak, çakmakë, ndriçim, instrumente ngrohje dhe tharje për përdorim
personal; shërbime me pakicë dhe shitje me shumicë në lidhje me produktet e mëposhtme:
Bizhuteri, aksesorë për bizhuteri, gjegjësisht kuti për bizhuteri, instrumente kohore,
medaljone, vegla muzikore; shërbime me pakicë dhe shitje me shumicë në lidhje me
produktet e mëposhtme: Materiale shkrimi dhe pajisje arsimore, letër dhe karton, produkte
të disponueshme prej letre, materiale artistike dhe media, materiale zbukurimi, artikuj për
paketim, mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit ose plastikës, ngjitëse; Shërbime me
pakicë dhe shitje me shumicë në lidhje me produktet e mëposhtme: Ombrella dhe Çadra,
shkopinj gjurmuese, valixhe, çanta, kuleta, çanta shpine, veshje për kafshët shtëpiake;
Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me produktet e mëposhtme: figurina,
zbukurime dhe dekorime të bëra prej plastike, stenda për ruajtjen e rrobave, pajisje
mobiliesh dhe orendish për mobilimin e shtëpisë, strehim për kafshë, shtretër dhe shtroja
për kafshë, kontejnerë, jo prej metali, shtretër, pasqyra, perde të brendshme (perde
veneciane), jastëk; Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me produktet e
mëposhtme: statuja të bëra prej qelqi dhe figura prej qelqi, artikuj kopshtesh, enë, furça,
mjete për përgatitjen e ushqimit, artikuj tavoline, enë kozmetike dhe tualeti, rekuizita për
kafshët, artikuj për trajtimin e rrobave dhe këpucëve; Shërbime me pakicë dhe shumicë në
lidhje me produktet e mëposhtme: perde për dritare, pëlhura, ndërresa shtëpiake, mbulesa të
lirshme për mobile, batanije; Shërbime me pakicë dhe shitje me shumicë në lidhje me
produktet e mëposhtme: Mbulesë koke, artikuj veshjesh, këpucë, veshje për foshnje, lule të
imituara, qilima dhe shtroja të dyshemeve, dekorime muri, letër-muri; Shërbime me pakicë
dhe shitje me shumicë në lidhje me produktet e mëposhtme: Lodra të reja për të luajtur
shaka për festa dhe zbukurime festive, lodra, lojëra, lojra logjike inovative, aparate për
aktivitete në shesh lojërash, artikuj dhe pajisje sportive; Shërbime me pakicë dhe shitje me
shumicë në lidhje me produktet e mëposhtme: Vazo për bimë, fara lulesh, llamba (bimë -),
artikuj ushqimorë për përkujdesjen e kafshëve shtëpiake
36 Mbledhje fondesh bamirësie; Organizimi i arkëtimeve monetare; Shërbime të
bankomatit; Përpunimi i pagesave; Sigurimi i fondeve për blerje-qiramarrje; Kredi me
këste; Sponsorizimi financiar; Përpunimi i pagesave elektronike të bëra përmes kartave të
parapaguara; Shërbime të bankomatit; Bankare; Shërbime të kartës së kreditit dhe kartës së
pagesës; Shërbime financiare të operuara nga karta; Shërbime bankare elektronike; Lëshimi
i shërbimeve të kartës telefonike; Shërbime financiare; Shërbime bankare të automatizuara
në lidhje me transaksionet e kartave të tarifave; Lëshimi i shenjave me vlerë në lidhje me
skemat e besnikërisë së klientit.
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(210) KS/M/ 2021/569
(220) 13/04/2021
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Menorelax HF

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2021/570
(220) 13/04/2021
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HemoNap

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2021/571
(220) 13/04/2021
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Hemofiber

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2021/572
(220) 13/04/2021
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Hemogrip
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(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2021/573
(220) 13/04/2021
(300) 018323941 20/10/2020 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm
Germany, DE
(591) e arit, e kaltërt e mbyllët, e zezë, e
bardhë, e kuqe dhe e verdhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Mish dhe produkte të mishit; Peshk dhe produkte të peshkut; Shpezë dhe
produkte nga shpezët; Shtazë gjahu dhe produkte nga shtazët e gjahut; Suxhuk dhe
produkte nga suxhuku; Molusqe dhe krustac (jo të gjalla), produkte nga molusqet dhe
krustacet (jo të gjalla); Fruta të detit (jo të gjalla), Produkte nga frutat e detit jo të gjalla);
Ekstrakte mishi, ekstrakte peshku, ekstrakte shpezesh, shtazë gjahu, ekstrakte të molusqeve
dhe krustacëve, ekstrakte të frutave dhe përimeve; Pasta frutash dhe perimesh; Produkte të
të gjitha llojeve të patateve, nëse janë të përfshira në klasën 29; Të gjitha produktet e
lartëcekura të ruajtura, konzervuara, ziera, thara dhe/ose të ngrirë thellë; Fruta dhe perime
të pasterizuara, konzervuara, ngrira, thara dhe ziera; Produktet e cekura më lartë të cilat
gjithashtu mund të jenë të ëmbël dhe/ose të thartuar; Xhelatinë; Reçel, Marmeladë, Mus
frutash, Lyrës të ëmbël nga frutat dhe perimet, Lyrës të embë për bukë nga frutat dhe
perimet, lyerës të ëmbël nga lajthitë; vezë; djath, gjalpë, qumësht dhe produkte të
qumështit, produkte nga djathi, ajkë, jogurt, kvark (djth për lyerje), qumësht pluhur për
ushqim; ëmbëlsirë nga pemët, produkteve arrore, jogurti, djathit të freskët dhe/ose ajkës;
fruta arrore dhe bajame (të përpunuara), fruta arrore të përziera, Përzierje të arrave të të
gjitha llojeve, duke përfshirë frutat e thara; Vaj dhe yndyrë për ushqim (përveq vajit të
ullirit); Paragjellë, të cilat kryesisht përbehen nga mishi, dhe/ose peshku dhe/ose frutat e
detit dhe/ose kafshet e gjahut dhe /ose shpendet dhe /ose salçiçet dhe/ose perimet dhe/ose
frutat, (nëse janë të përfshira në klasen 29; supa; Pergaditës për pregaditjen e supave; Supa
të pastërta, me mish (bujon); Sallata të cilat kryesisht përbëhen nga mishi, peshku,
shpendet, kafshë gjahu, guaska dhe butakët, pemë dhe perime dhe/ose produkteve të
qumështit; Ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga mishi, peshku, shpezët,
shtazë gjahu, guaska, patatet, perimet, frutat dhe /ose produktet e qumështit; Ushqim i
ngrirë i cili kryesisht perbehet nga mishi, peshku, shpendet, shtazë gjahu, guaskat, patatet,
perimet, frutat dhe /ose produkte qumështi; Ushqim dietal perpos per qellime mjekësore, i
cili kryesisht perbehet nga mishi, peshku, shpezët, kafshët e gjahut, guaskat, perimet dhe
/ose frutat dhe/ose produkte të qumështit; vaj për ushqim (perpos esencijalit)
30 Kafe, çaj, kakao; Sheçer; Oriz, tapioka, sago; Zavendësues të kafës; Pije me bazë të
kafës, çaji, kakao dhe çokollate; Përgaditës të kafës ose kakaos për prodhimin e pijeve
alkoolike ose jo alkoolike; Miell dhe produkte nga drithërat; bollgur, bukë, petat e skuqura,
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drithëra, musli, produkte nga drithërat e plota; makarona për ushqim; petë, brumëra, shujtje
të gatshme me bazë petash, sallata nga brumërat; Pica dhe produkte nga picat; Lazanja,
lazanja; sushi; bukë; produkte furrtarie; Perzierje të gatshme për pjekje; produkte
embëlsirash dhe kek; ëmbëlsirë; çokolata; Produkte nga çokolatat; çokolata me mbushje; të
gjitha produktet e lartëcekura me përdorim të zavendësuesve të sheqerit; Përzierje të
përgaditura për punimin e jufkave të të gjitha llojeve; Produkte nga brumërat të gatshem
për pjekje, posaçerisht brumëra për peta- (toptha nga brumi), brum me tharem, brum për
pjekurina; Produkte furrtarie, dhe atë pluhur për pjekje, tharem, lustrime për torte, lyres,
lustra sheqeri, preparate për fortesimin e ajkës, aroma për kuleç të ëmbël, peta me sheqer,
marcipan, pasta nga bajamet, arrat- lajthitë, patispanja për pjekje, vanila dhe sheqer vanile,
shkopinj vanile; qull, mjete lidhëse për salca; puding, përzierje për përgaditje e pudingut;
akullore dhe akullore qumështi; mjaltë, melasë; Аroma për ushqim; krip; Mustardë;
Мајnez, salcë domatesh, tartar, pesto (salcë); Uthull, salca (melmesa), lyres për sallata;
Mëlmesa, еkstrakte mëlmesash, bimë të thara; rrënjë [embëltues]; ushqime të gatshme të
zierra te embëla, përkatesisht puding nga orizi, puding nga griza, krepa, griza mbretërore;
ushqime të gatshme kryesisht përbëhen nga produktet e drithërave, drithërave të plota,
brumërave, petave, orizit, bukës, produkteve nga furra dhe/ose pasiqerive; Ushqim i ngirë i
cili kryesisht përbehet nga drithërat, drithërave të plota, brumërave, petave, orizit, bukës,
produkteve nga furra dhe/ose pasiqerive; Produkte ushqimesh dietale, të adaptuar për
përdorim jo mjekësore, të cilat kryesisht përbehen nga preparatet e dritherave, brumërave,
petave, orizit bukes dhe produkteve të furres dhe pastiqerive.
31 Perime dhe fruta të freskëta, Bajame te freskëta dhe arra te freskëta te te gjitha llojeve.
32 Birra dhe pije të përziera të cilat përmbajnë birrë; Ujë mineral,ujë te gazuar, Pije jo
alkoolike; Limonata; Pije frutash; Lëngje; Lengë nga perimet; Smuthi; Shurupe dhe
preparate tjera per prodhimin e pijeve.
33 Pije alkoolike (përveç birrës, verës, pijeve që përmbajnë verë dhe vera shkumbëzuese);
pije të forta (pije); të gjitha produktet e cekura më lartë përvq vinjakut; Vinjak ne perputhje
me specifikimet e shenjes se mbrojtur gjeografike „Brandy Italiano “; Liker; Pije të përziera
alkoolike; Koktej; Aperitiv; Pregaditës për pregaditjen e pijeve alkoolike;

(210) KS/M/ 2021/574
(540)
(220) 13/04/2021
(731) “JONA MED” SH.P.K.
Faton Çitaku rr.”Aristidh Kola” nr. 12, zona
industriale, Prishtinë, KS
(591) Ngjyra zezë dhe e bardhë
(740) Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna''
kompl.''BLERTI'' ob nr.3
(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës.
41 Arsimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.
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(210) KS/M/ 2021/575
(220) 14/04/2021
(731) Bajrush Kajtazi The North Unicorn
L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine
, KS
(591) E bardhe, e kaltert
(740) Bajrush Kajtazi The North Unicorn
L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbim zyre.
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2021/576
(220) 14/04/2021
(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k
Therande Brigada 123 p.nr, KS
(591) E gjelbërt dhe e bardhë
(740) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k
Therande Brigada 123 p.nr

(540)

(511) 25 Veshmbathje , kepuce, kapele.
32 Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe
pergaditje të tjera per te bere pije, pije energjike, kokteje, jo alkoolike, përgatitje joalkoolike për të bërë pije
33 Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.

(210) KS/M/ 2021/577
(220) 14/04/2021
(731) Shaqir Palushi Therande Brigada 123
p.nr , KS
(740) Shaqir Palushi Therande Brigada 123
p.nr

(540) NATURAL

(511) 25 Veshmbathje , kepuce, kapele.
32 Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe
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pergaditje të tjera per te bere pije, pije energjike, kokteje, jo alkoolike, përgatitje joalkoolike për të bërë pije
33 Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.

(210) KS/M/ 2021/578
(220) 14/04/2021
(731) LIMITLESS SH.P.K
Adresa: Rr. Rexhep Krasniqi p/n,
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS
(740) Visar L. Kastrati Adresa: Rr.Aziz
Abrashi, nr.80 Zona Industriale 10000
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro,
cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në
veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve apo kutijeve të cigareve

(210) KS/M/ 2021/579
(220) 14/04/2021
(731) LIMITLESS SH.P.K
Rr. Rexhep Krasniqi p/n, 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës, KS
(740) Visar L. Kastrati
Rr.Aziz Abrashi, nr.80 Zona Industriale
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CRISTAL

(511) 34 Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro,
cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në
veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve apo kutijeve të cigareve.
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(210) KS/M/ 2021/581
(220) 14/04/2021
(731) LIMITLESS SH.P.K
Adresa: Rr. Rexhep Krasniqi p/n,
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS
(740) Visar L. Kastrati Rr.Aziz Abrashi,
nr.80 Zona Industriale 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

(540) MARS

(511) 34 Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro,
cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në
veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve apo kutijeve të cigareve

(210) KS/M/ 2021/582
(220) 15/04/2021
(731) Perutnina Ptuj d.o.o Terezë nr.32-1a
Prishtinë Rr.Potrceva 10, Ptuj Slovenia, SI
(591) Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Verdhë
E Gjelbërt
(740) Avokat Edon Bibaj Rr.Sheshi Nëna
Terezë nr.32-1a Prishtinë

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
31 Drithëra dhe agrikultur, hortikultur dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në klasa
të tjera, shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale, produkte
ushqimore për shtazë, elb.

(210) KS/M/ 2021/583
(220) 15/04/2021
(731) Perutnina Ptuj d.o.o Terezë nr.32-1a
Prishtinë Rr.Potrceva 10, Ptuj Slovenia, SI
(591) Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Verdhë
(740) Avokat Edon Bibaj Rr.Sheshi Nëna
Terezë nr.32-1a Prishtinë

(540)
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(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
31 Drithëra dhe agrikultur, hortikultur dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në klasa
të tjera, shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale, produkte
ushqimore për shtazë, elb.

(210) KS/M/ 2021/584
(220) 15/04/2021
(731) Prehranbena industrija VITAMINKA
A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500
Prilep, Macedonia, MK
(591) E kuqe, e bardhë, e verdhë, e gjelbër
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 30 Keçap, keçap [salcë], keçap domate

(210) KS/M/ 2021/585
(220) 15/04/2021
(731) Walmark, a.s. Oldřichovice 44, CZ73961 Třinec Czech Republic, CZ
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Imunactiv
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(511) 5 Barna për qëllime njerëzore; preparate farmaceutike; ushqime dietike të përshtatura
për qëllime mjekësore; shtesa dietike të enzimave; shtesa dietike të proteinave; shtesa
ushqimore; përgatitje sanitare; përgatitje vitaminash; suplemente ushqimore minerale;
shurupe për qëllime farmaceutike; sheqerka për qëllime farmaceutike; ekstrakte bimore për
qëllime mjekësore; produkte farmaceutike për rregullimin e imunitetit

(210) KS/M/ 2021/586
(220) 11/05/2021
(731) Walmark, a.s. Oldřichovice 44, CZ73961 Třinec Czech Republic, CZ
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza"
Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë

(540) Prostenal

(511) 5 Barna për qëllime njerëzore; produkte dhe përgatitje farmaceutike; ushqime dietike
të adaptuara për qëllime mjekësore; shtesa dietike të enzimave; shtesa dietike me proteina;
shtesa ushqimore; preparate sanitare; xhel masazhesh për qëllime mjekësore; leukoplaste
mjekësore; kremëra për qëllime farmaceutike; leukoplaste;

(210) KS/M/ 2021/587
(220) 15/04/2021
(731) Walmark, a.s. Oldřichovice 44, CZ73961 Třinec Czech Republic, CZ
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza"
Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë

(540) Arthrostop

(511) 5 Barna për qëllime njerëzore; produkte dhe përgatitje farmaceutike; ushqime dietike
të adaptuara për qëllime mjekësore; shtesa dietike të enzimave; shtesa dietike me proteina;
shtesa ushqimore; preparate sanitare; xhel masazhesh për qëllime mjekësore; leukoplaste
mjekësore; kremëra për qëllime farmaceutike; Leukoplast;

(210) KS/M/ 2021/588
(220) 15/04/2021
(731) Walmark, a.s. Oldřichovice 44, CZ73961 Třinec Czech Republic, CZ
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza"
Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë

(540) Martians
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(511) 5 Barna për qëllime njerëzore; produkte dhe përgatitje farmaceutike; ushqime dietike
të adaptuara për qëllime mjekësore; shtesa dietike të enzimave; shtesa dietike me proteina;
shtesa ushqimore; preparate sanitare; xhel masazhesh për qëllime mjekësore; leukoplaste
mjekësore; kremëra për qëllime farmaceutike; leukoplaste;

(210) KS/M/ 2021/589
(220) 15/04/2021
(731) Walmark, a.s. Oldřichovice 44, CZ73961 Třinec Czech Republic, CZ
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza"
Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë

(540) Septofort

(511) 5 Farmaceutikë, përgatitje mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për
përdorim mjekësor; shtesa dietike për njerëzit; shtesa ushqimore; përgatitje sanitare;
preparate mjekësore; vitamina dhe përgatitjet e vitaminave; preparate farmaceutike për
rregullimin e imunitetit; multivitamina; karamele (candy) për qëllime mjekësore; sheqerka
për qëllime farmaceutike (pastile) ; shurup mjeksore për kollë; ekstrakte bimore për qëllime
mjekësore

(210) KS/M/ 2021/590
(220) 15/04/2021
(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o.
Batajnicki drum 18 11080 Zemun
Belgrade, RS
(591) Kaltër, kaltër e hapur, bardhë dhe rozë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 32 Pije joalkoolike, përfshirë ujërat e pijshëm, ujërat e burimeve, ujërat me aromë,
ujërat minerale dhe të gazuar; pije freskuese, pije energjike dhe pije sportive; pije dhe
lëngje frutash përfshirë ujë kokosi; dhe pije të tjera jo-alkoolike, përfshirë shurupet,
koncentratet, pluhurat dhe përgatitjet e tjera për prodhimin e pijeve

(210) KS/M/ 2021/591
(220) 16/04/2021
(731) COCO TEXTILE SH.P.K.
rr. “Adem Jashari” nr. 23, Gjakovë, KS
(591) Zi, Bardhë, Portikalli

(540)
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(511) 25 250077- gabardina (veshje)
250045 – veshje
250121 – xhaketa
250089 – fanella (veshje)
250071 – rroba te thurura(veshje)
250010 – kominoshe
250094 – fanella sportive
250064 – pantollona/ xhinse
250155 – bluza
250026 – mbathje / veshje te brendshme
250119 – uniforma

(210) KS/M/ 2021/592
(220) 16/04/2021
(731) Lejleku L.L.C. Liridona Osmanaj,
Rr. Bedri Berisha, OB B/10-1, 10000,
Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E bardhë, E zezë.

(540)

(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës.
39 Transporti; paketimin dhe magazinimin e mallrave; rregullimi i udhëtimit.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe projekte në lidhje me to; analiza
industriale dhe shërbime të kërkimit industrial; dizenjimi dhe zhvillimi i harduerit dhe
softverit kompjuterik.
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(210) KS/M/ 2021/593
(220) 16/04/2021
(731) Liridona Osmanaj Lejleku L.L.C.
Rr. Bedri Berisha, OB B/10-1, 10000,
Prishtinë, Kosovë, KS

(540) Lejleku

(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës.
39 Transporti; paketimin dhe magazinimin e mallrave; rregullimi i udhëtimit.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe projekte në lidhje me to; analiza
industriale dhe shërbime të kërkimit industrial; dizenjimi dhe zhvillimi i harduerit dhe
softverit kompjuterik.

(210) KS/M/ 2021/594
(540) DESHISHKU
(220) 19/04/2021
(731) Bekim Deshishku “LESNA” Sh.p.k.
rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 - Prishtinë,
Kosovë, KS
(591) Ngjyra e zezë
(740) Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna''
kompl.''BLERTI'' ob nr.3
(511) 19 Drrasa (material ndërtimor); shtylla druri; furnir; furnir druri; dru ndertimor;
panele druri; materiale kontrukcioni druri; zdrukthtari ndertimore druri-dyer dhe dritare;
rolete dhe kapak dritaresh; mbeshtjellsa druru per mure, tavane dhe dysheme; parket;
dyesheme anijesh; dru (pjeserisht i perpunuar); dru ( i përpunuar); dru per te punuar gjera te
nevojar shtepiake; dru, trej, dru ndertimor (i gdhendur dhe i formuar); copa te lakmuara
druri; copa te formuara druri (parket, arkade etj.); copa te holla druri (letva); dyer dhe
dritare druri, prafje druri ( te dyerve dhe dritareve) dhe traj te siperm per dyre dhe dritare
druri; mbështetësa druri ( rrethojash); mbështjellsa montues druri; korinza druri per dritare;
dritare druri me dy apo më shumë profile; llamperi druri; trere druri per pullaze; shtylla te
forte druri per rrethoja; panella druri apo pllaka druri, duke perfshire dhe pllaka te presuara
(iverica), pllaka fijore druri, pllaka per shbllone dhe pllaka, pllaka te formuara nga ngjitja e
copeza te drurit; dysheme druri; pragje druri; mure ndarëse druri; druri i presuar (per
pergatitjen e formave te ndryshëme (shper pllaka); mbeshtjellese druri për ndërtimtari;
profile druri dru ndertimor; shkalleri druri; shkalle druri; tavane druri; pllaka druri për
dysheme; trerë të drurit; dru i ngjitur; korniza drurii perër dyer; panale për dyer; skelete
druri per hijesim ne kopshte; ndertesa druri; ndertesa mobile druri; dru i sharritur; profile
druri.
20 Mobileri; mobile te drendshëme - dhome, kuzhine, zyreje, për banjo dhe mobile për
fëmijë; tavolina pune; divana; fotele; mbajtëse te rrobave dhe dekorime; dollap për
kartotekë; karrika druri (mobile); rafte për libra (biblioteka); shtepiza për kafshe shtepijake;
komodë, dollape me fijoka; sanduke për kufoma; pllaka te harkuara për kaca; pllaka druri
për mobile; roleta druri (mobile); karrika per shtrirje; tavolina; pllaka tavolinash dhe
ulesesh; paletë druri për ngarkesë; karrika me mbeshtetëse; çivilluk (këmbaç për varëse
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rrobash); pano shpalljesh druri; skelete shtretërisht druri; korniza për fotografi; dollapë për
enë tavoline; dollapë druri për vendosjen e turshive; dollap për dokumenta; dollapë për
shishe; dollapë dhe dollapë rrobash; rrethoja për fëmijë; pllak druri; tavolina për të shkruar;
rafte per takrravate; skelete druri për mobileri; rafte për deponim; tavolina për të vizatuar;
mbajtëse për këmbë; tezga për shitje druri; skelet mbajtëse dhe vitrina për ekspozita
(mobile); prodhime dore të zdrukthtarisë (mobile); karriga; karrika të vogla dhe tavolina të
vogla për servim (mobilje); kortezhe druri; mbajtës druri; karrika dhe banka; mobileri
shkollore; dyer për mobile; djep femijesh; sofë; mobile të tapetuar
35 Komercializimi - shitja e produkteve të zdrukthtarisë, mobiljeve shtëpiake, mobileve të
tapetuara dhe pllakave të drurit;distribuimi i ekzemplareve;sherbime burimesh
njerëzore;kontabiliteti;publikimi i teksteve reklamuese;organizimi i ekspozitave për qellime
komerciale dhe reklamuese;organizimi i ekspozitave për qellime komerciale dhe
reklamuese;organizimi i panaireve tregëtarepër qellime komerciale dhe reklamuese;ndihme
drejtimeve afariste dhe industriale;evaluim i punimeve;hulumtime afariste, shqyrtime dhe
informime;keshillime organizimi afarizmit;perfaqësime afariste të paleve tjera;prezentimi i
mallrave në mediumet komunikative (shitja me pakice);prezentimi (demonstrimi) i
produkteve;sherbime prokurimi (blerja e mallrave dhe sherbime për palët e
treta);reklamimi;sherbime për kryesit e huaj, si ndihma afariste (outsorcing);këshillime
shkencore afariste;analiza të shpenzimeve - vlerave;hulumtime tregu;vlerësime të kualitetit
të drurit (trupave të drurit).

(210) KS/M/ 2021/595
(220) 20/04/2021
(731) American-Cigarette Company
(Overseas) Limited Route de France 17
Boncourt CH-2926, CH
(591) kaltër, kaltër e ndritëshme, hirit dhe e
kuqe
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Cigare;duhan, i pa përpunuarose I përpunuar;duhan qe e mbeshtjellëni
përsonalisht;duhan tubash (për llulla);produkte të duhanit;zëvendësuesit e duhanit (jo për
qëllime mjekësore);puro;cigarillos;çakmakë cigaresh;çakmakë për puro;shkrepëse;artikuj
për duhanpirës;lëter për cigare;letër cigaresh;tuba cigaresh;filtra cigaresh;aparate xhepi për
mbështjelljen e cigareve;makina të mbajtura me dorë për injektimin e duhanit në tuba
letre;cigare elektronike;lëngje për cigare elektronike;produktet e duhanit me qëllim të
ngrohjës.
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(210) KS/M/ 2021/596
(220) 20/04/2021
(731) ALKALOID AD Skopje
Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000
Skopje, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapunë; sapunë për fytyrën; sapunë bajame; parfumeri; vajra eterikë; preparate
kozmetike; shampo; shampo për trupin; kondicioner për flokë; locione flokësh; kremëra
kozmetikë; kremra për fytyrë për përdorim kozmetik; kremra për duar; locione për qëllime
kozmetike; pastrues fytyre; krem hidratues për fytyrën; preparate të fytyrës; qumësht për
pastrimin e fytyrës; peceta për fytyrën e mbarsur me produkte kozmetikë; preparate për
heqjen e rrudhave për kujdesin e lëkurës; përgatitje për përbërjen; facoleta te mbarsura me
preparate për heqjen e makijazhit; facoleta te mbarsura me locione kozmetike; preparate për
heqjen e makijazhit; balsame, përveç atyre për qëllime mjekësore; tonikë të lëkurës (jo
mjekësor); qumësht bajame për qëllime kozmetike; sapunë për kujdesin e trupit; qumësht
për trup; kremra për trupin; preparate kozmetike për kujdesin e trupit; locione për
zvogëlimin e celulitit; kremra për zvogëlimin e celulitit; deodorante për trupin; qumësht
pastrimi për qëllime tualeti; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; eksfoliantë për
kujdesin e lëkurës

(210) KS/M/ 2021/597
(220) 21/04/2021
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati
Ohio 45202, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet
pastruese, lustruese, ferkuese dhe gërryese; sapunë; deodorantë për kujdesin personal dhe
antiperspirantë; Përgatitjet për kujdesin e duarve dhe trupit, duke përfshirë shampo per trup,
locion per trup, xhel dushi dhe banjë, shkumë banje, sprej trupi
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(210) KS/M/ 2021/598
(220) 21/04/2021
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati Ohio 45202, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet
pastruese, lustruese, ferkuese dhe gërryese; sapunë; deodorantë për kujdesin personal dhe
antiperspirantë; Përgatitjet për kujdesin e duarve dhe trupit, duke përfshirë shampo per trup,
locion per trup, xhel dushi dhe banjë, shkumë banje, sprej trupi

(210) KS/M/ 2021/599
(220) 21/04/2021
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati
Ohio 45202 United States of America, US

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie;përgatitjet
pastruese, lustruese, ferkuese dhe gërryese;sapunë;deodorantë për kujdesin personal dhe
antiperspirantë;Përgatitjet për kujdesin e duarve dhe trupit, duke përfshirë shampo per trup,
locion per trup, xhel dushi dhe banjë, shkumë banje, sprej trupi
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(210) KS/M/ 2021/600
(220) 21/04/2021
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(591) E kaltër, e kaltër e errët, e kaltër e
ndritshme, e verdhë, ari, kafe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Akullore, akull ushqimor; agjentë lidhës për akullore; pluhurat për prodhimin e
akullores; akull, natyral ose artificial; krem ëmbëlsirash [i ngrirë]; jogurt i ngrirë [
ëmbëlsira të ngrira] / jogurt i ngrirë [pastiçeri]; kube akulli; akull uji (uji i ngrirë); akullore
me fruta; kaush për akullore; produkte të ëmbla të ngrira me përmbajtje të akullores; pije
me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore (affogato); produkte ëmbëlsirash në formë
lëpize; aroma natyrale për akullore (përveç esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i
akullt; shtesa përgatitore aromatike për akullore; sherbet [akull].
35 Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo
shumicë e akulloreve.

(210) KS/M/ 2021/601
(220) 21/04/2021
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(591) Kafe, kafe e errët, kafe e ndritshme, e
verdhë, ari,
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Akullore, akull ushqimor; agjentë lidhës për akullore; pluhurat për prodhimin e
akullores; akull, natyral ose artificial; krem ëmbëlsirash [i ngrirë]; jogurt i ngrirë [
ëmbëlsira të ngrira] / jogurt i ngrirë [pastiçeri]; kube akulli; akull uji (uji i ngrirë); akullore
me fruta; kaush për akullore; produkte të ëmbla të ngrira me përmbajtje të akullores; pije
me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore (affogato); produkte ëmbëlsirash në formë
lëpize; aroma natyrale për akullore (përveç esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i
akullt; shtesa përgatitore aromatike për akullore; sherbet [akull].
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35 Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo
shumicë e akulloreve.

(210) KS/M/ 2021/602
(220) 21/04/2021
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Ringer

(511) 29 Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të
skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara
me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flips nga patatja me salca (erëza)
ose erëza pikante; snack (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave); çipsa prej frutave;
kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur.
30 Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta ushqimor dhe ëmbëlsira; biskota;
makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;
prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe
preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate
drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje nga misri) ushqimi me
bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell,
miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur;
produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë
të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës
me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e
grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës,
kaçkavallit; kokoshka; flips, flips me kikirik.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve
gastronomike, kryesisht frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej
patateve të skuqura; miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit,
makaronave, musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra
ushqimor të thekur me përmbajtje nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të
përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra
ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara
ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me
kikirik
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(210) KS/M/ 2021/603
(220) 21/04/2021
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) EVEREST

(511) 30 Akullore, akull ushqimor; agjentë lidhës për akullore; pluhurat për prodhimin e
akullores; akull, natyral ose artificial; krem ëmbëlsirash [i ngrirë]; jogurt i ngrirë [
ëmbëlsira të ngrira] / jogurt i ngrirë [pastiçeri]; kube akulli; akull uji (uji i ngrirë); akullore
me fruta; kaush për akullore; produkte të ëmbla të ngrira me përmbajtje të akullores; pije
me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore (affogato); produkte ëmbëlsirash në formë
lëpize; aroma natyrale për akullore (përveç esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i
akullt; shtesa përgatitore aromatike për akullore; sherbet [akull].
35 Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo
shumicë e akulloreve.

(210) KS/M/ 2021/604
(220) 22/04/2021
(731) Atdhe Beqiri
“Aquarius A & B” SH.P.K. Gazmend Zajmi
Pn 30000, Peje, KS
(591) E verdhë, E kaltërt
(740) Atdhe Beqiri “Aquarius A & B”
SH.P.K. Gazmend Zajmi Pn 30000, Peje

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbim zyre.
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2021/605
(220) 22/04/2021
(731) Atdhe Beqiri “Aquarius A & B”
SH.P.K. Gazmend Zajmi Pn 30000, Peje
(591) E bardhë, E kaltërt
(740) Atdhe Beqiri “Aquarius A & B”
SH.P.K. Gazmend Zajmi Pn 30000, Peje,
RKS

(540)
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(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbim zyre.
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2021/606
(220) 22/04/2021
(731) KAM DOO ul. Industriska bb
R. North Macedonia, MK
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) ALFIE

(511) 31 Ushqime për kafshët; Ushqim për kafshët shtepiake; sanë; biskota për qen.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet agjencisë se importit dhe
eksportit dhe shitjes me shumicë dhe pakicë në lidhje me: ushqime për kafshët; ushqim për
kafshët shtepiake; sanë; biskota për qen

(210) KS/M/ 2021/607
(220) 22/04/2021
(731) MARBO PRODUCT d.o.o.
Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd,
Serbia, RS
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) CHiPSY GOURMET

(511) 29 „Mish; peshk; shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konzervuara, të thata dhe të gatuara; xhelatinë; reçel, komposto; vezët; qumësht; produkte
qumështi; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; krem për lyerje; djathë; kos; arra të ngrënshme;
arra të përpunuara; fara të përpunuara të ngrënshme; copëza ushqimore me bazë nga arrat;
përzierjet e frutave dhe arrave; Patate të skuqura; patate të skuqura të holla; ushqime të
shpejta me bazë patatet; ushqime të shpejta me bazë soje; çipsa nga soja; ushqime të shpejta
me bazë frutash; çipsa frutash; çipsa yucca; mish viçi i përgatitur; mish i tharë; lëkurë derri
të fryrë; sallata perimesh; krem frutash dhe perimesh; ushqime dhe patate të skuqura me
bazë perimesh; të gatshëm për të ngrënë ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga patate të
skuqura dhe çipsat, arra, produkte arrash, fara, fruta, perime ose kombinime të tyre;
ushqime të shpejta dhe krem me bazë bishtajore. ”
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(210) KS/M/ 2021/608
(220) 22/04/2021
(731) Almirall, S.A. Ronda General Mitre
151, 08022 Barcelona, Spain, ES
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) LYFSITE

(511) 5 Produkte farmaceutike”

(210) KS/M/ 2021/609
(220) 22/04/2021
(731) Almirall, S.A. Ronda General Mitre
151, 08022 Barcelona, Spain, ES
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) SETLYNE

(511) 5 “Produkte farmaceutike”.

(210) KS/M/ 2021/610
(220) 22/04/2021
(731) Almirall, S.A. Ronda General Mitre
151, 08022 Barcelona, Spain, ES
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) ALSONE

(511) 5 “Produkte farmaceutike”

(210) KS/M/ 2021/611
(220) 22/04/2021
(731) Almirall, S.A. Ronda General Mitre
151, 08022 Barcelona, Spain, ES
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)
CONSISTEN

(511) 5 “Produkte farmaceutike”
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(210) KS/M/ 2021/612
(220) 23/04/2021
(731) MONCLER S.P.A. VIA STENDHAL
47 MILANO, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Parfume; parfumeri; parfum dhe kolonjë; deodorante për qenie njerëzore ose për
kafshë; temjan; shkopinj kashte; përgatitje aromatizuese të ajrit; qese për parfumimin e lirit;
përhapës të kallamave të aromave të ajrit; spërkatje aromatike të dhomës; ekstrakte lulesh
[parfume]; vazo [aroma]; vajra esencialë për përdorim personal; vajra për qëllime tualeti;
këna [bojë kozmetike]; makijazh; hijëzues për sy; lapsa kozmetikë; llajner për sy; bazë;
kremra për bazë; pudër grimi; pudër për fytyre e shtypur; pudër kremoze për fytyrë; pudër
për fytyrë [për përdorim kozmetik]; pudër, për përdorim tualeti; skuqes; buzëkuq; këllëfë
për buzëkuq; shkëlqim buzësh; balsam buzësh jo mjekësor; gjalpë kakao për qëllime
kozmetike; bojë për vetulla; preparate për krem dielli; preparate për rrezitje dielli
[kozmetikë]; kremra bronzues të lëkurës; kremra për vetë rrezitje; kremra dhe locione për
rrezitje dielli; kremra dhe përgatitje pas diellit; mbrojtës dielli për buzë [kozmetikë];
përgatitje kozmetike për tu mbrojtur nga djegiet nga dielli; pastrues thonjsh; heqës të
manikyrave të thonjve; vezullim i thonjve; maska bukurie; pastrime për fytyrë [kozmetikë];
shtresues për lëkurë; kremra për fytyrë për qëllime kozmetike; kremra kozmetikë për trup;
kremra kozmetikë; pomada për qëllime kozmetike; përgatitje kozmetike për qëllime
dobësimi; kremra për zvogëlimin e celulitit për përdorim kozmetik; sprej për flokë; locione
kozmetike për flokë; preparate për zbardhjen e flokëve; ngjyra të flokëve; preparate për
ngjyrosjen e flokëve; shpëlarje flokësh [kondicioner shampon]; ndriçues flokësh;
kondicioner për flokë; krem hidratues për flokë; përgatitje për valëzimin e përhershëm të
flokëve; xhel, sprej, shkumë dhe balsam për stilimin e flokëve dhe kujdesin e flokëve;
brilantine; preparate depiluese; krem depilues; preparate për drejtimin e flokëve; faculeta të
ngopura me preparate për heqjen e përbërjes; preparate fitokosmetike; afishe për artin e
thonjve; thonj të rremë; ngjitës për qëllime kozmetike; kondicioner për thonj; shkopinj
pambuku për qëllime kozmetike; jastëk pastrues të para lagur ose të ngopur nga lagështia,
faculeta ose peceta për fshirje; arna kozmetike që përmbajnë krem dielli dhe bllok dielli për
përdorim në lëkurë; korrektor për fytyrën; përforcues nën sy; kremra jo mjekësorë për
këmbë; kremra për zbardhjen e lëkurës; preparate zbardhuese [zbardhues] për qëllime
kozmetike; xhel masazhesh, përveç atyre për qëllime mjekësore; qumësht pastrimi për
qëllime tualeti; maskara; maska xheli për sy; transferime dekorative për qëllime kozmetike;
lesh pambuku për qëllime kozmetike;
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lecka të ngopura me detergjent për pastrimin e syzeve; larje sysh, jo për qëllime mjekësore;
preparate kundër djersës [artikuj tualeti]; preparate për heqjen e makijazhit; ujë për pastrim;
ngjyra për trup për qëllime kozmetike; lesh pambuku i ngopur me preparate për heqjen e
makijazhit; produkte kozmetike; vezullim i trupit; shirita të dyfishtë për qepalla; sapun
duarsh; sapun kozmetik; sapunë për fytyrën; sapun jo mjekësor; kremra pastrues të lëkurës;
locione pastruese të lëkurës; xhel dushi; banjë me flluska për përdorim kozmetik; vajra për
banjë, jo për qëllime mjekësore; perla të banjës, jo për qëllime mjekësore; kripëra banje, jo
për qëllime mjekësore; kremra dhe locione kozmetike për kujdesin e fytyrës dhe trupit;
balsame për rroje; kremra për rroje; sapun për rrojë; balsame pas rrojës; kolonjë pas rrojës;
locione pas rrojës; shampon për flokë; preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore;
pastrues për qëllime të higjienës personale intime, jo mjekësor; larës goje, jo për qëllime
mjekësore; pasta dhëmbësh jo mjekësore; përgatitje kozmetike për kujdesin e gojës dhe
dhëmbëve; përgatitje për freskimin e frymëmarrjes për higjienën personale; niseshte
rrobash; sapun për lavanderi; heqës njollash; preparate për pastrim; preparate për heqjen e
ndryshkut; shampon për qilima; lecka të ngopura me detergjent për pastrim; letra zmerile;
gur shtufi; pluhur lustrues; lustrim këpucësh; ngjyrë këpucësh; krem këpucësh; kremra për
lëkurë; preparate për zbardhjen e lëkurës; dylli i dyshemesë; locione për fëmijë [artikuj
tualeti]; vajra për fëmijë [[artikuj tualeti]; pluhur për fëmijë [artikuj tualeti]; shampon për
foshnje; kondicioner për foshnje; lojëra kozmetike për fëmijë; kozmetikë për fëmijë; peceta
për fëmijë të ngopura me preparate pastruese; kozmetikë për kafshë; përgatitje për
pastrimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; qirinj masazhesh për
qëllime kozmetike; preparate kozmetike jo mjekësore dhe artikuj tualeti; pasta dhëmbësh jo
mjekësore; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për
përdorim lavanderie; preparate pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese.
9 Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sporte; syze noti; këllëfë për syze dhe
syze dielli; lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze
dhe syze dielli; spango për syze dhe syze dielli; penshe; këllëfë për penshe; zinxhirë për
penshe; litarë për penshe; montime për penshe; lente korrigjuese [optikë]; lente kontakti;
kuti për lente të kontaktit; syze për skijim; këllëfë për syza; lente optike; dylbi; këllëfë për
dylbi; syze teke; syze operash; teleskopë; disqe optike; prizma [optika]; xham zmadhues;
kutitë të xhamit zmadhues; objektivat [lentet] [optikë]; syze inteligjente; syze 3D; program
kompjuterik i lojërave elektronike për telefona celularë; program kompjuterik i lojërave
elektronike për pajisje elektronike të mbajtura me dorë; program kompjuterik i lojërave
kompjuterike, i regjistruar; programe të lojërave kompjuterike; program kompjuterik, i
regjistruar; programe kompjuterike, të shkarkueshme; floppy disqe; platforma të
programeve kompjuterike, të regjistruara ose të shkarkueshme; grafikë të shkarkueshëm për
celularë; program kompjuterik për mbrojtjen e ekranit kompjuterik, i regjistruar ose i
shkarkueshëm; program kompjuterik i lojërave kompjuterike, i shkarkueshëm; kompjuterë
personal; kuti të adaptuara për kompjuterë personalë; kompjuterë të vegjël; kompjuterë
dore; këllëfë të adaptuara për kompjuterë të dorës; këllëf mbajtëse e adaptuara për
kompjuterë; kompjuterë tablet; këllëf mbrojtës për kompjuterët tabletë; mbulesa për
kompjuterë tablet; kompjuterë laptop; çantë për laptopë; çanta të adaptuara për laptopë;
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fotrollë për laptopë; vend stacionim për laptopë; mbështetëset e kyçit të dorës për përdorim
me kompjuterë; minj kompjuteri; jastëkët e miut; tastierë kompjuteri; printerë për përdorim
me kompjuterë; pajisje periferike kompjuterike; monitorë [pajisje kompjuterike]; kuti për
bartës të radiove; kuti të radios; radio; telefona celular; varëse (shirita) për telefona
celularë; mbulesa të adaptuara për telefona celularë; këllëfë të përshtatura për telefona
celularë; antena për telefona celularë; telefona celularë; telefona inteligjentë; mbulesa
mbrojtëse për telefona inteligjent; këllëfë mbrojtës për telefona inteligjent; pejgjerë
elektronikë; lexues elektronikë të librave; këllëfë mbrojtëse për lexuesit e librave
elektronikë; telefona pa kabull; mbajtëse telefonike pa kabull; marrësit e telefonit; aparate
telefonike; video telefona; shirita të telefonit celular; bateri për telefona celularë; mikrofona
për telefona celularë; altoparlantë për telefona celularë; kufje për telefona celularë; karikues
baterish për telefona celularë; kutitë e karikuesve të baterive për telefona celularë; kufje për
vesh; kufje; kuti të kufjeve; pajisje pa duar për telefona; pajisje pa duar për telefona
celularë; orë inteligjente; shtresa mbrojtëse të përshtatura për telefona inteligjent; shkopinj
për selfie [monopodë të mbajtur me dorë]; shkopinj për selfie për përdorim me telefona
inteligjent; kufje për realitetin virtual; lente për selfie; asistentë personal digjital (APD);
pajisje për projeksionin e tastierave virtuale; pajisje veshi për kufje; doreza të dhënash; topa
gjurmësh [pajisje periferike kompjuterike]; emotikone të shkarkueshëm për telefonat mobil;
stenda te adaptuara për laptop; kamera me shumë qëllime; kamera të disponueshme; këllëfë
të përshtatura për kamera; aparate fotografike [fotografi]; kamera digjitale; kamera
televizive; kamera; këllëfë të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente;
varëse [shirita] për aparate fotografike; korniza fotografike digjitale; korniza për ekspozim
të slajdeve filmike; slajde [fotografi]; ekranet të videos; projektorë të teatrit në shtëpi;
helmeta mbrojtëse për sporte; veshje dhe këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe
zjarri; doreza për zhytës; kasketë për helmeta; mbulesa të kokës që janë helmeta mbrojtëse;
disqe kompakte [audio-video]; DVD; mbajtëse dhe kuti për disqe kompakte dhe DVD; kuti
mbrojtëse bartëse për pajisje muzikore portativ; kuti për pajisje muzikore dhe video plejer;
audio lexues digjitalë; altoparlantë; aparate për disqe kompakte; kuti të adaptuara për CD
plejer; Regjistrues DVD; DVD plejer; kaseta të adaptuara për DVD plejer; MP3 plejer
portativ; kuti për MP3 plejer portativ; mbulesa për MP3 player portativ; lexuesit portativë
të kompakt disqeve muzikore; shirita, koka gramafoni dhe disqe magnetike të
pararegjistruara; radio dore uoki talki; antena; aparate mësimore audivizuele; filma, të
ekspozuar; transmetuesit e sinjaleve elektronike; aparate televizive; botime elektronike, të
shkarkueshme; bartës të të dhënave magnetike, disqe regjistruese; audio disqe të
pararegjistruara; DVD të pararegjistruara; audio dhe video kaseta; bartës të regjistrimit të
zërit; video regjistrues; video kaseta; USB drive; zingjir çelësash elektronik që janë aparate
për telekomandë; robotët mësimdhënës; orët e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës];
sportele; vizore [instrumente matëse]; aparate mësimore; pajisje matëse, elektrike;
barometra; termometra, jo për qëllime mjekësore; makina llogaritëse; llogaritës xhepi;
kronografë [aparati i regjistrimit të kohës]; peshore; pedometra; busulla orientuese;
kohëmatës [gota me rërë]; mikroskopë; lexues të barkodit; aparate navigimi për automjete
[kompjuterë në bord]; fotrollë të kartave të kreditit [mbajtës të përshtatur]; karta kyçe të
koduara në mënyrë magnetike; agjenda elektronike; fotrollë për agjendë elektronike;
mbulesa për agjenda elektronike; automate muzikor të operuara me monedha [gramafona
me monedhë]; fenerë magjikë; holograme; tabela elektronike interaktive; terminale
interaktive të ekranit me prekje; magnet dekorativ; stilolapsa elektronik [njësi të shfaqjes
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vizuale]; varëse (shirita) të përshtatur posaçërisht për mbajtjen e telefonave celularë, MP3
plejer, fotoaparate, video kamera, syze, syze dielli, karta të koduara magnetike; kapëse
hundësh për zhytës dhe notarë; karta qarku të integruar [karta inteligjente]; bilbila sportive;
përkthyes elektronikë të xhepit; fjalorë elektronikë të dorës; fibra optike [filamente
përcjellëse të dritës]; tuba ajri për zhytje; aparate telekomunikuese në formë stolie;
termostat digjital të kontrollit të klimës; brava, elektronike; rripa peshe për zhytësit; kufje
për komunikim në distancë; censorë parkimi për automjete; printerë biletash; video
projektorë; kuletat elektronike të shkarkueshme; terminale të kartave të kreditit; pasaporta
biometrike; pasaporta elektronike; letërnjoftime biometrike; monitorë për bebe; audio
monitorë për bebe; video vëzhgues për foshnje; peshore për fëmijë; helmeta mbrojtëse për
fëmijë; softuer arsimor për fëmijë; aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore,
lundruese, rilevuese, fotografike, kinematografike, audiovizuele, optike, peshuese, matëse,
sinjalizuese, zbuluese, testuese, inspektuese, shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe
instrumente për përçimin, ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose
kontrollimin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente
për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të
dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazëta
regjistruese dhe ruajtëse digjitale ose analoge; mekanizmat për aparatet që operojnë me
monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume
zhytjeje, maska zhytëse, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë,
doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.

(210) KS/M/ 2021/613
(220) 23/04/2021
(731) MONCLER S.P.A. VIA STENDHAL
47 MILANO, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Parfume; parfumeri; parfum dhe kolonjë; deodorante për qenie njerëzore ose për
kafshë; temjan; shkopinj kashte; përgatitje aromatizuese të ajrit; qese për parfumimin e lirit;
përhapës të kallamave të aromave të ajrit; spërkatje aromatike të dhomës; ekstrakte lulesh
[parfume]; vazo [aroma]; vajra esencialë për përdorim personal; vajra për qëllime tualeti;
këna [bojë kozmetike]; makijazh; hijëzues për sy; lapsa kozmetikë; llajner për sy; bazë;
kremra për bazë; pudër grimi; pudër për fytyre e shtypur; pudër kremoze për fytyrë; pudër
për fytyrë [për përdorim kozmetik]; pudër, për përdorim tualeti; skuqës; buzëkuq; këllëfë
për buzëkuq; shkëlqim buzësh; balsam buzësh jo mjekësor; gjalpë kakao për qëllime
kozmetike; bojë për vetulla; preparate për krem dielli; preparate për rrezitje dielli
[kozmetikë]; kremra bronzues të lëkurës; kremra për vetë rrezitje; kremra dhe locione për
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rrezitje dielli; kremra dhe përgatitje pas diellit; mbrojtës dielli për buzë [kozmetikë];
përgatitje kozmetike për tu mbrojtur nga djegiet nga dielli; pastrues thonjsh; heqës të
manikyrave të thonjve; vezullim i thonjve; maska bukurie; pastrime për fytyrë [kozmetikë];
shtresues për lëkurë; kremra për fytyrë për qëllime kozmetike; kremra kozmetikë për trup;
kremra kozmetikë; pomada për qëllime kozmetike; përgatitje kozmetike për qëllime
dobësimi; kremra për zvogëlimin e celulitit për përdorim kozmetik; sprej për flokë; locione
kozmetike për flokë; preparate për zbardhjen e flokëve; ngjyra të flokëve; preparate për
ngjyrosjen e flokëve; shpëlarje flokësh [kondicioner shampon]; ndriçues flokësh;
kondicioner për flokë; krem hidratues për flokë; përgatitje për valëzimin e përhershëm të
flokëve; xhel, sprej, shkumë dhe balsam për stilimin e flokëve dhe kujdesin e flokëve;
brilantine; preparate depiluese; krem depilues; preparate për drejtimin e flokëve; faculeta të
ngopura me preparate për heqjen e përbërjes; preparate fitokosmetike; afishe për artin e
thonjve; thonj të rremë; ngjitës për qëllime kozmetike; kondicioner për thonj; shkopinj
pambuku për qëllime kozmetike; jastëk pastrues të para lagur ose të ngopur nga lagështia,
faculeta ose peceta për fshirje; arna kozmetike që përmbajnë krem dielli dhe bllok dielli për
përdorim në lëkurë; korrektor për fytyrën; përforcues nën sy; kremra jo mjekësorë për
këmbë; kremra për zbardhjen e lëkurës; preparate zbardhuese [zbardhues] për qëllime
kozmetike; xhel masazhesh, përveç atyre për qëllime mjekësore; qumësht pastrimi për
qëllime tualeti; maskara; maska xheli për sy; transferime dekorative për qëllime kozmetike;
lesh pambuku për qëllime kozmetike; lecka të ngopura me detergjent për pastrimin e
syzeve; larje sysh, jo për qëllime mjekësore; preparate kundër djersës [arktikuj tualeti];
preparate për heqjen e makijazhit; ujë për pastrim; ngjyra për trup për qëllime kozmetike;
lesh pambuku i ngopur me preparate për heqjen e makijazhit; produkte kozmetike; vezullim
i trupit; shirita të dyfishtë për qepalla; sapun duarsh; sapun kozmetik; sapunë për fytyrën;
sapun jo mjekësor; kremra pastrues të lëkurës; locione pastruese të lëkurës; xhel dushi;
banjë me flluska për përdorim kozmetik; vajra për banjë, jo për qëllime mjekësore; perla të
banjës, jo për qëllime mjekësore; kripëra banje, jo për qëllime mjekësore; kremra dhe
locione kozmetike për kujdesin e fytyrës dhe trupit; balsame për rroje; kremra për rroje;
sapun për rrojë; balsame pas rrojës; kolonjë pas rrojës; locione pas rrojës; shampon për
flokë; preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; pastrues për qëllime të higjienës
personale intime, jo mjekësor; larës goje, jo për qëllime mjekësore; pasta dhëmbësh jo
mjekësore; përgatitje kozmetike për kujdesin e gojës dhe dhëmbëve; përgatitje për
freskimin e frymëmarrjes për higjienën personale; niseshte rrobash; sapun për lavanderi;
heqës njollash; preparate për pastrim; preparate për heqjen e ndryshkut; shampon për
qilima; lecka të ngopura me detergjent për pastrim; letra zmerile; gur shtufi; pluhur
lustrues; lustrim këpucësh; ngjyra këpucësh; krem këpucësh; kremra për lëkurë; preparate
për zbardhjen e lëkurës; dylli i dyshemesë; locione për fëmijë [artikuj tualeti]; vajra për
fëmijë [[artikuj tualeti]; pluhur për fëmijë [[artikuj tualeti]; shampon për foshnje;
kondicioner për foshnje; lojëra kozmetike për fëmijë; kozmetikë për fëmijë; peceta për
fëmijë të ngopura me preparate pastruese; kozmetikë për kafshë; përgatitje për pastrimin,
mbrojtjen dhe ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; qirinj masazhesh për qëllime
kozmetike; preparate kozmetike jo mjekësore dhe artikuj tualeti; pasta dhëmbësh jo
mjekësore; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për
përdorim lavanderie; preparate pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese.
9 Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sporte; syze noti; këllëfe për syze dhe
syze dielli; lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze
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dhe syze dielli; spango për syze dhe syze dielli; penshe; këllëfe për penshe; zinxhirë për
penshe; litarë për penshe; montime për penshe; lente korrigjuese [optikë]; lente kontakti;
kuti për lentet e kontaktit; syze për skijim; këllëfe për syza; lente optike; dylbi; këllëfe për
dylbi; syze teke; syze operash; teleskopë; disqe optike; prizma [optika]; xham zmadhues;
kutitë të xhamit zmadhues; objektivat [lentet] [optikë]; syze inteligjente; syze 3D; program
kompjuterik i lojërave elektronike për telefona celularë; program kompjuterik i lojërave
elektronike për pajisje elektronike të mbajtura me dorë; program kompjuterik i lojërave
kompjuterike, i regjistruar; programe të lojërave kompjuterike; program kompjuterik, i
regjistruar; programe kompjuterike, të shkarkueshme; floppy disqe; platforma të
programeve kompjuterike, të regjistruara ose të shkarkueshme; grafikë të shkarkueshëm për
celularë; program kompjuterik për mbrojtjen e ekranit kompjuterik, i regjistruar ose i
shkarkueshëm; program kompjuterik i lojërave kompjuterike, i shkarkueshëm; kompjuterë
personal; kuti të adaptuara për kompjuterë personalë; kompjuterë të vegjël; kompjuterë
dore; këllëfë të adaptuara për kompjuterë të dorës; këllëf mbajtëse e adaptuara për
kompjuterë; kompjuterë tablet; këllëf mbrojtës për kompjuterët tabletë; mbulesa për
kompjuterë tablet; kompjuterë laptop; çantë për laptopë; çanta të adaptuara për laptopë;
fotrollë për laptopë; vend stacionim për laptopë; mbështetëset e kyçit të dorës për përdorim
me kompjuterë; minj kompjuteri; jastëkët e miut; tastierë kompjuteri; printerë për përdorim
me kompjuterë; pajisje periferike kompjuterike; monitorë [pajisje kompjuterike]; kuti për
bartës të radiove; kuti të radios; radio; telefona celular; varëse (shirita) për telefona
celularë; mbulesa të adaptuara për telefona celularë; këllëfë të përshtatura për telefona
celularë; antena për telefona celularë; telefona celularë; telefona inteligjentë; mbulesa
mbrojtëse për telefona inteligjent; këllëfë mbrojtës për telefona inteligjent; pejgjerë
elektronikë; lexues elektronikë të librave; këllëfë mbrojtëse për lexuesit e librave
elektronikë; telefona pa kabull; mbajtëse telefonike pa kabull; marrësit e telefonit; aparate
telefonike; video telefona; shirita të telefonit celular; bateri për telefona celularë; mikrofona
për telefona celularë; altoparlantë për telefona celularë; kufje për telefona celularë; karikues
baterish për telefona celularë; kutitë e karikuesve të baterive për telefona celularë; kufje për
vesh; kufje; kuti të kufjeve; pajisje pa duar për telefona; pajisje pa duar për telefona
celularë; orë inteligjente; shtresa mbrojtëse të përshtatura për telefona inteligjent; shkopinj
për selfie [monopodë të mbajtur me dorë]; shkopinj për selfie për përdorim me telefona
inteligjent; kufje për realitetin virtual; lente për selfie; asistentë personalë digjitalë (APD);
pajisje për projeksionin e tastierave virtuale; pajisje veshi për kufje; doreza të dhënash; topa
gjurmësh [pajisje periferike kompjuterike]; emotikone të shkarkueshëm për telefonat mobil;
stenda te adaptuara për laptop; kamera me shumë qëllime; kamera të disponueshme; këllëfë
të përshtatura për kamera; aparata fotografik[fotografi]; kamera digjitale; kamera
televizive; kamera; këllëfë të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente;
varëse [shirita] për aparate fotografike; korniza fotografike digjitale; korniza për ekspozim
të slajdeve filmike; slajde[fotografi]; ekranet të videos; projektorë të teatrit në shtëpi;
helmeta mbrojtëse për sporte; veshje dhe këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe
zjarri; doreza për zhytës; kasketë për helmeta; mbulesa të kokës që janë helmeta mbrojtëse;
disqe kompakte [audio-video]; DVD; mbajtëse dhe kuti për disqe kompakte dhe DVD; kuti
mbrojtëse bartëse për pajisje muzikore portativ; kuti për pajisje muzikore dhe video plejer;
audio lexues digjitalë; altoparlantë; aparate për disqe kompakte; kuti të adaptuara për CD
plejer; Regjistrues DVD; DVD plejer; kaseta të adaptuara për DVD plejer; MP3 plejer
portativ; kuti për MP3 player portativ; mbulesa për MP3 player portativ; lexuesit portativë
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të kompakt disqeve muzikore; shirita, koka gramafoni dhe disqe magnetike të
pararegjistruara; radio dore uoki talki; antena; aparate mësimore audivizuele; filma, të
ekspozuar; transmetuesit e sinjaleve elektronike; aparate televizive; botime elektronike, të
shkarkueshme; bartës të të dhënave magnetike, disqe regjistruese; audio disqe të
pararegjistruara; DVD të pararegjistruara; audio dhe video kaseta; bartës të regjistrimit të
zërit; videoregjistrues; video kaseta; USB drive; zingjir çelësash elektronik që janë aparate
për telekomandë; robotët mësimdhënës; orët e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës];
sportele; vizore [instrumente matëse]; aparate mësimore; pajisje matëse, elektrike;
barometra; termometra, jo për qëllime mjekësore; makina llogaritëse; llogaritës xhepi;
kronografë [aparati i regjistrimit të kohës]; peshore; pedometra; busulla orientuese;
kohëmatës [gota me rërë]; mikroskopë; lexues të barkodit; aparate navigimi për automjete
[kompjuterë në bord]; fotrollë të kartave të kreditit [mbajtës të përshtatur]; karta kyçe të
koduara në mënyrë magnetike; agjendaelektronike; fotrollë për agjendë elektronike;
mbulesa për agjenda elektronike; automata muzikor të operuara me monedha [Gramafona
me monedhë]; fenerë magjikë; holograme; tabela elektronike interaktive; terminale
interaktive të ekranit me prekje; magnet dekorativ; stilolapsa elektronik [njësi të shfaqjes
vizuale]; varëse (shirita) të përshtatur posaçërisht për mbajtjen e telefonave celularë, MP3
player, fotoaprate, video kamera, syze, syze dielli, karta të koduara magnetike; kapëse
hundësh për zhytës dhe notarë; karta qarku të integruar [karta inteligjente]; bilbila sportive;
përkthyes elektronikë të xhepit; fjalorë elektronikë të dorës; fibra optike [filamente
përcjellëse të dritës]; tuba ajri për zhytje; aparate telekomunikuese në formë stolie;
termostat digjital të kontrollit të klimës; brava, elektronike; rripa peshe për zhytësit; kufje
për komunikim në distancë; censorë parkimi për automjete; printerë biletash;
videoprojektorë; kuletat elektronike të shkarkueshme; terminale të kartave të kreditit;
pasaporta biometrike; pasaporta elektronike; letërnjoftime biometrike; monitorë për bebe;
audio monitorë për bebe; video vëzhgues për foshnje; peshore për fëmijë; helmeta
mbrojtëse për fëmijë; softuer arsimor për fëmijë; aparate dhe instrumente shkencore,
kërkimore, lundruese, rilevuese, fotografike, kinematografike, audiovizuele, optike,
peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, inspektuese, shpëtuese dhe mësimore;
aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin
ose kontrollimin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe
instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve
ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të
zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse digjitale ose analoge; mekanizmat për aparatet që
operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje periferike
kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytëse, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për
zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për
shuarjen e zjarrit.
18 Kuti prej lëkure ose tabelave prej lëkure; këllëf prej lëkure ose tabelave prej lëkure;
rripa lëkure [shalë]; kuti të kartelave [për shënime]; këllëfë të kartelave të kreditit [kuleta];
këllëfë të kartave telefonike; mbulesa mobilesh prej lëkure; këllëfë për biznes karta; kuti të
dokumenteve; çanta [zarfe, qese] prej lëkure, për paketim; etiketa prej lëkure; veshje për
kafshë shtëpiake; qafore për kafshë shtëpiake; çanta për bartjen e kafshëve; qese për hundë
[qese për ushqim];
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fre (parzmore); lëkurë, e pa punuar ose gjysmë e punuar; lëkura e moles [imitim i lëkurës];
gëzof; lëkura të papërpunuara; mbulesë lëkure; çanta; çanta dore; çanta mbrëmjeje [çanta
dore]; çanta shopingu; çanta shopingu prej lëkure; çanta shopingu me rrota; çanta kampimi;
çanta për bel; çanta të Bostonit; çanta shpatullash; valixhe udhëtimi; çanta plazhi; çanta
tufë; valixhe të vogla lëkure; çanta shkollore; thasë shkollore; çanta të shpinës së nxënësve;
çanta shpine [çanta shkollore japoneze]; çanta për sporte; çanta veshjesh për udhëtime;
çanta; kuleta; kuleta xhepi; fotrolla bartëse për dokumente; fotrolla çelësash; çanta
çelësash; kuleta çelësash; valixhe; qese, prej lëkure, për paketim; bagazh; qeska për
mbajtjen e makijazhit, çelësave dhe sendeve të tjera personale; çanta këpucësh për
udhëtime; çanta sportive për të gjitha qëllimet; çanta për shalë; çanta shpine; çanta shpine
me krahë; çanta shpine; thasë; valixhe udhëtimi; valixhe [bagazh]; çanta për raste të
veçanta, jo të përshtatura; kuti kapelash për udhëtim; kuti prej lëkure për kapelë; korniza
për çanta dore; fotrrolla çelësash prej lëkurës; rripa shpatullash [shirita] prej lëkure; rripa
lëkure; qese prej lëkure; valixhe; valixhe me rrota; komplete udhëtimi [prej lëkure]; çanta
udhëtimi prej lëkure; çanta kampimi; çanta për alpinistë; regjistratorë konferencash;
portofole konferencash; çanta ngarkese; valixhe me motor; etiketa bagazhi; etiketa bagazhi
prej letrës; çanta rrëshqitëse për bartjen e foshnjave; rripa për bartjen e foshnjave;
transportues foshnjash në qese; çanta shpine për bartjen e foshnjave; transportues foshnjash
të ngjitur në trup; çadra për fëmijë; shiriti për drejtimin e fëmijëve; shkopinj alpinizmi;
pajisje parzmore; çadra golfi; mbulesa çadrash; shkopinj shëtitjeje; shkopinj udhëtimi;
lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura dhe lëkurë kafshësh; bagazhe dhe çanta për bartje;
çadra dhe çadra dielli; shkopinj për ecje; kamxhikë, parzmore dhe shalë; qafore, zinxhirë
dhe veshje për kafshë.
25 Xhaketa [veshje]; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa të rënda; xhaketa të lehta
[veshje]; xhaketa bombarduese; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure;
xhaketa të mbushura; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa të papërshkueshme nga uji;
xhaketa sendesh [veshje]; xhaketa poshtë; xhaketa poshtë pa mëngë; xhaketa sportive;
xhaketa për ski; xhaketa dëbore; xhaketa të gjata; xhaketa mbrojtëse nga era; xhaketa
mbrojtëse nga era për ski; xhaketa mbrojtëse nga era për snoubord; xhup me kapuç [gëzof
me kapuç]; xhup me kapuç i gjatë; gëzof me kapuç; gëzof me kapuç i gjatë; xhaketa lesh;
jelekë; jelekë me rreshtim të lëvizshëm; pardesy; pallto; pallto leshi; mushama; triko;
pulovra; këmisha; këmisha pa mëngë; këmisha me mëngë; këmisha sportive; nënkëmisha;
këmisha për veshje me kostume; këmisha nate; jelek grash; bluza; xhaketa të shkurtra;
xhupa; xhemperë; bluza [pulovër]; fanella [veshje]; fanella sportive; pantallona; pantallona
për ski; pantallona për dëborë; pantallona për ski; pantallona të shkurtra; pantallona të
shkurtra Bermuda; xhinse; funde; skort; kominoshe për punë; veshje për gjimnastikë;
kostume vrapimi; pantallona për vrapim; kostume trajnimi; kostume piste; kostume skijimi;
kostume për snoubord; kostume; fustane për femra; fustane mbrëmjeje; fustane; xhaketa;
veshje zyrtare; petka të vogla; korse; rripa dore [veshje]; shirita koke [veshje]; set dyshe;
dollakë [pantallona]; dollakë [ngrohës për këmbët]; ngrohje për këmbët; xhins të trashë;
ponço; mbulesa [veshje]; fustane nusërie; veshje të gatshme; veshje të jashtme; kostume
maskarade; të sipërme [veshje]; veshje të sipërme; veshje të thurura [veshje]; çorape; veshje
prej lëkure ose imitime prej lëkure; lesh [veshje]; veshje të papërshkueshme nga uji;
pantallona; pantallona të ngushtë të këmbët; pelerina; fustane përparëse; smoking; kostume
kominoshe për fëmijë; kominoshe për këmbë; gabardina [veshje]; pantallona të gjera;
tunika; uniforma shkollore; uniforma atletike; pantallona për kalërim; veshje golfi, përveç
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dorezave; mbërthyese; veshje vallëzimi; përparëse [veshje]; kominoshe; maska për skijim
[veshje]; komon; uniforma të xhudos; uniforma të karatesë; veshje të qëndisura; veshje që
përmbajnë substanca holluese; veshje latex; veshje e sipërme sportive; veshje që përfshijnë
LED; kostume banje; kapele banje; kapele noti; kapele dushi; mbulesa plazhi; rroba plazhi;
kostume noti; rroba banje; sirtarë banje; mbathje banje; bikini; rroba banje; shami lidhëse
për trup; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; mbulesa koke për fëmije; artikuj rrobash,
këpucësh dhe mbulesave të kokës për foshnje dhe fëmijë të vegjël; pantallona [veshje] për
foshnje; përparëse, jo prej letre; për të porsalindurit [veshje]; kostume për përdorim në
veshjen e fëmijëve për lojë; përparëse, me mëngë, jo prej letre; fanellë e mbrëmshme me
kapëse për foshnje dhe fëmijë të vegjël; kostume gjumi të mbushura për foshnje; kostume
gjumi të mbushura poshtë për bebe; e brendshme trupi për fëmijë; këllëfë për këmbë, jo të
nxehtë elektrik; çorape; çorape; triko; çorape sportive; hallohopke; unitarde; llastik
çorapesh; varëse çorapesh; varëse çorapesh; këpucë; këpucë lëkure; këpucë sportive;
këpucë gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë alpinizmi; këpuce vrapimi; këpucë për ski;
mbathje pas këpucëve të skive; këpucë për dëborë; këpucë shiu; atlete; pantofla; pantofla
për banjë; sandale; sandale për banjë; shoshone [këpucë]; thembra; thembra për çizme dhe
këpucë; thembra të brendshëm; këllëfë për këpucë; thembra për këpucë; të sipërme
këpucësh; çizme; gjysmë çizme; çizme dantelle; çizme shiu; çizme për ski; mbathje pas
çizmeve të skive; çizme dëbore; çizme për sporte; çizme për kalërim; bllokime; mbathje;
galoshe; këpucë pa lidhëse; valenki [çizme të ndjeshme]; mbrojtës thembrash për këpucë;
përplasje; shalle; petka; shalle; stole; stole gëzofi; shami [faculeta]; mbështjellës [artikuj
veshjesh]; kravatë; kravata; askote; shami; faculeta xhepi; ngrohje për qafën; doreza
[veshje]; mbulues për veshë [veshje]; dorashka; doreza skish; doreza dëbore; rripa [veshje];
mbajtëse për veshje [varëse]; varëse; rripa beli (pjesë e veshjeve); rripa parash [veshje];
breza për konsum; qafore gëzofi [gjerdanë]; jakë [veshje]; shallë [shallë qafe]; doreza pa
gishta; ndërresa të brendshme; veshje te brendshme një pjesëshe; veshje sportiv një
pjesëshe; këmishë e brendshme [ndërresa]; brekë; ndërresa të poshtme; brek [veshje];
pantallona të shkurtra; bokserica; pizhame; xhybe; këmisha nate; jelekë; sutjena; sutjena
ngjitës; korse [veshje nën rroba]; jelekë [të brendshme]; korse; tedis [veshje nën rroba];
maska për gjumë; kapele që janë veshje koke; kapele; kapele me strehë; kapele me kasketë;
bereta; kapuç [veshje]; këllëfë veshësh [veshje]; kasketa që janë veshje koke; veshje,
mbathje, veshje koke.

(210) KS/M/ 2021/615
(220) 26/04/2021
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.,
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) JEMPZIM

(511) 5 Preparate farmaceutike
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(210) KS/M/ 2021/616
(220) 26/04/2021
(731) Stanić Beverages d.o.o.
Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, HR,
HR
(591) E gjelbër e errët, e gjelbër, e bardhë,
portokalli, e verdhë, hiri
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 5 Pije me vitamina; çaj medicinal; përgatitjet dietike
30 Ujëra mineral, burimi dhe gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe; pije joalkoolike me vitamina të shtuara; përgatitje për prodhimin e pijeve
joalkoolike; përgatitje tjera për të bërë pije.

(210) KS/M/ 2021/617
(220) 26/04/2021
(300) 00003587872 01/02/2021 UK
(731) AstraZeneca UK Limited
1 Francis Crick Avenue
Cambridge Biomedical Campus, Cambridge
United Kingdom CB2 0AA, UK
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 5 Substanca dhe pergatitje farmaceutike

(210) KS/M/ 2021/618
(220) 27/04/2021
(300) 2020/08695 22/12/2020 SE
(731) The Absolut Company Aktiebolag
117 97 Stockholm, Suedi, SE
(591) E bardhë, e kaltër, e zezë, hiri,
metalike.
(740) Besarta Kllokoqi Boga & Associates

(540)
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Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë,
Kosovë

(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrave.

(210) KS/M/ 2021/619
(220) 27/04/2021
(731) ALKALOID AD Skopje
Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000
Skopje, Republic of North Macedonia
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. ALKALOID AD
Skopje Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje

(540) ZANFEXA

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2021/620
(220) 27/04/2021
(731) Leonora Gashi ‘Europrinty shpk’
Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë, KS
(591) ‘’e zeze, e kalter, ,e bardh ‘’
(740) Hajriz Zabeli Europrinty SH.P.K
Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë

(540)

(511) 7 Makineri dhe mjete mekinerie , pjese motorike ( perveq , mejte te transporitit
tokesore) komponente makineri lidhjeje dhe transmetimi ( perveq mjeteve te transportit
tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore , inkububatore per prodhim vezesh
8 Vegla dore dhe instrumente (me dorë); takëm thikash/pirunjesh; armët anësore; makina
rroje. etj
9 Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse,
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fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe
mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin,
rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose
riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit;
disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me
funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të
dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit.
11 Aparate per ndriqim , ngrohje , prodhim avulli , gtaim, ftohje , tharje, ventilim, furnizim
me uje dhe qellime sanitare.
15 instrumente muzikore
16 Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne
klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi,
gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi
dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive), materiale udhëzuese dhe mësimdhënie
(perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa tjera,)
modele stampuese, kallëpe stampimi.
18 Lekure dhe imitime të saj, mallrat e prodhuara nga keto materiale dhe që nuk perfshihen
në klase te tjera, lekura kafshesh, gëzof, valixhe dhe çanta udhëtimi , çadra shiu, çadra
dielli, dhe bastunë, kamzhik, pajime kuajsh dhe shala.

(210) KS/M/ 2021/621
(220) 27/04/2021
(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k
Therande Brigada 123 p.nr, KS
(591) e gjelbërt, e kuqe, e bardh, ngjyrë hiri
(740) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k
Therande Brigada 123 p.nr

(540)

(511) 25 Veshmbathje , kepuce, kapele.
32 Birra dhe produkte nga birra; përbërës për pregaditje e pijeve; pije joalkoolike; ujë
mineral (pije); ujë me gaz; pije frutash; langje; shurup për pregaditjen e pijeve
33 Pije alkoolike (përveç birrë); përbërës për pregaditjen e pijeve alkoolike; ekstrakt
alkooli nga pemët; esenca alkoolike; ekstrakt alkooli.
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(210) KS/M/ 2021/622
(220) 27/04/2021
(731) Union Co SH.P.K. Çagllavicë,
/Prishtinë, KS
(591) E Zezë
(740) Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,,
Viti/Prishtinë

(540) Every one

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatetpër
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe
5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;
materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi;ngjitësit për letër shkrimi ose
qëllime shtëpiake; materialet e artistëve;furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e
zyrës (përveç mobileve);materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet
plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike

(210) KS/M/ 2021/623
(220) 27/04/2021
(731) OLIMP LABORATORIES SP. Z
O.O. Pustynia 84F, 39-200 Dębica, Poland,
PL
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) GOLD-VIT

(511) 5 Preparate farmaceutike; Preparete veterinarie; Barna për përdorim tek njerëzit;
barna pa recetë; Barna bimore; Barna për përdorim në veterinari; Analgjetikë; Komponime
bimore për përdorim medicinal; Nutracetikë për përdorim si shtesa dietale; Nutracetikë për
qëllime terapeutike; Shtesa të ushqimeve të shëndetshme për personat me kërkesa të
veçanta dietale; Shtesa dietale; Shtesa bimore; Vitamina dhe preparate vitaminash;
Vitamina dhe preparate nga mineralet; Pluhur si zëvendësues i ushqimit; Pije të përziera si
shtesë dietale; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal; Ushqim dietal i
përshtatur për përdorim në veterinari; Shtesa ushqimore; Pije dietale të përshtatura për
qëllime medicinale; Pije me vitamina; Ushqim për qëllime të posaçme medicinale;
Shkopinj me shtesa ushqimore si zëvendësues i vakteve për rritjen e energjisë; Shkopinjë të
pasur me vlera ushqyese për përdorim medicinal apo profilaktik; Ushqime të pjekura për
përdorim medicinal; Bukë e pasur me vitamina, minerale apo vlera ushqimore për përdorim
medicinal; ushqime të thara-të ngrira të përshatura për përdorim medicinal.
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35 Shitjen me pakicë dhe shumicë të shtesave dietale dhe preparateve dietale; Shitjen me
pakicë dhe shumicë të gjërave ushqimore; Shitjen me pakicë dhe shumicë të preparatave
farmaceutike, veterinarie, sanitare dhe materialeve medicinale; Ofrimin e informatave
përmes internetit në lidhje me shitjen e preparateve farmaceutike dhe veterinare,
preparateve dietale, shtesave dietale dhe gjërave ushqimore; Prezentimin e mallërave në
mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes; Reklamim dhe marketing; Promovimin e
shitjes; Shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe materialeve promovuese; Marketing
direkt; Organizimin e programave të besnikërisë së konsumatorëve për qëllime komerciale,
promovimi apo reklamimi; Organizimin e ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve
për qëllime komerciale, promovimi dhe reklamimi

(210) KS/M/ 2021/624
(220) 28/04/2021
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati Ohio 45202
United States of America, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 5 Produkte të higjienës femërore; Breke menstruacionesh, Vata Menstruacionesh:
Pantallona te shkurtra sanitare; Peceta sanitare; Mbathje sanitare; Veshje sanitare;
Tampona; Tampona sanitare; Të brendshme të disponueshme për menstruacionet; Pelena
mosmbajtjeje; Peceta mosmbajtjeje; Mbathje absorbuese për mosmbajtjeje.

(210) KS/M/ 2021/625
(220) 28/04/2021
(731) Aquis Hairsciences Inc.
621 Sansome Street, San Francisco, CA
94111, CA
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) K18

(511) 3 Preparate për kujdesin e flokëve, domethënë shampo për flokët, kondicioner për
flokët, shampo për flokë të thatë, pastrues flokësh, sprej për flokë, errësues e flokëve,
shkumë për flokë, xhel flokësh, shkumë flokësh, krem flokësh, locione flokësh, dyll
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flokësh, vajra flokësh, kremra hidratues flokësh, pomada e flokëve, shpëlares flokësh,
ushqyes për flokë, serum për flokë, relaksues për flokët, përgatitje për forcimin e shkëlqimit
të flokëve, përgatitje për ngjyrën e flokëve, përkatësisht ngjyra e flokëve, bojërat e flokëve,
ngjyrosjet e flokëve, ngrirësat e flokëve, zbardhuesit e flokëve, zbardhuesi i ndriçimit të
flokëve, pastrues te ngjyrave te flokut, shpëlarës për ngjyrosjen e flokëve dhe përgatitjet për
zbardhjen e flokëve, dhe përgatitjet për riparimin e flokëve, domethënë, spraj për riparimin
e flokëve, errësues/veshje për riparimin e flokëve, shkumë për riparimin e flokëve, xhel për
riparimin e flokëve, shkumë për riparimin e flokëve, kremëra për riparimin e flokëve,
locione për riparimin e flokëve, dylli për rregullimin e flokëve, vaj për riparimin e flokëve,
hidratues për riparimin e flokëve, pomada për riparimin e flokëve, shpëlarje për riparimin e
flokëve, ushqyes për riparimin e flokëve, serume për riparimin e flokëve dhe relaksues për
riparimin e flokëve

(210) KS/M/ 2021/626
(220) 28/04/2021
(731) Aquis Hairsciences Inc.
621 Sansome Street, San Francisco, CA
94111, CA
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) K18 BIOMIMETIC
HAIRSCIENCE

(511) 3 Preparate për kujdesin e flokëve, domethënë shampo për flokët, kondicioner për
flokët, shampo për flokë të thatë, pastrues flokësh, sprej për flokë, errësues e flokëve,
shkumë për flokë, xhel flokësh, shkumë flokësh, krem flokësh, locione flokësh, dyll
flokësh, vajra flokësh, kremra hidratues flokësh, pomada e flokëve, shpëlares flokësh,
ushqyes për flokë, serum për flokë, relaksues për flokët, përgatitje për forcimin e shkëlqimit
të flokëve, përgatitje për ngjyrën e flokëve, përkatësisht ngjyra e flokëve, bojërat e flokëve,
ngjyrosjet e flokëve, ngrirësat e flokëve, zbardhuesit e flokëve, zbardhuesi i ndriçimit të
flokëve, pastrues te ngjyrave te flokut, shpëlarës për ngjyrosjen e flokëve dhe përgatitjet për
zbardhjen e flokëve, dhe përgatitjet për riparimin e flokëve, domethënë, spraj për riparimin
e flokëve, errësues/veshje për riparimin e flokëve, shkumë për riparimin e flokëve, xhel për
riparimin e flokëve, shkumë për riparimin e flokëve, kremëra për riparimin e flokëve,
locione për riparimin e flokëve, dylli për rregullimin e flokëve, vaj për riparimin e flokëve,
hidratues për riparimin e flokëve, pomada për riparimin e flokëve, shpëlarje për riparimin e
flokëve, ushqyes për riparimin e flokëve, serume për riparimin e flokëve dhe relaksues për
riparimin e flokëve

(210) KS/M/ 2021/627
(220) 28/04/2021
(731) GARSPORT S.R.L. VIA PIAVE 15
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO,
TREVISO, IT

(540) GARSPORT
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(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 9 Këpucë sigurie për mbrojtje nga aksidentet.
25 Këpucë për ecje dhe shëtitje; këpucë sportive.

(210) KS/M/ 2021/628
(220) 28/04/2021
(731) Gzim Emini Mitro Plast SH.P.K
Zhabar i Ulët, KS
(591) E bardhë, hiri, e kaltërt
(740) Valon Mehmeti
Bulevardi “Shemsi Ahmeti” nr.49 Mitrovicë

(540)

(511) 19 Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe konstrukcion; tuba të ngurtë, jo prej
metali, për ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej
metali; monumente, jo prej metali.
20 Përfshin kryesisht orenditë dhe pjesët e tyre, si dhe mallra të caktuara të bëra prej druri,
tape, kallami, kallami, thurje, briri, kocke, fildish, balen, guaskë, qelibar, perla,
meerschaum dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike.
39 Transporti; paketimin dhe magazinimin e mallrave; rregullimi i udhëtimit.

(210) KS/M/ 2021/629
(220) 28/04/2021
(731) PURE PLUS CO.,LTD.
Sudongnonggong-gil 11, Sudong-myeon,
Hamyang-gun,, Gyeongsangnam-do,
Republic of Korea, KR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 32 “Pije me aromë frutash; lëng frutash; pije joalkoolike që përmbajnë lëngje
frutash; pije joalkoolike me bazë aloe; pije frutash të ngrira; pluhurat për pirjen e pijeve;
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pluhur për të bërë pije të shkumëzuara; pastila për pije të shkumëzuara; nektare frutash
joalkoolike; ekstrakte frutash joalkoolike; pije me lëng frutash jo-alkoolike; ekstrakte aloe
jo alkoolike; pije joalkoolike; kokteje joalkoolike; pije të gazuara; ujë seltzer; ujë me gaz;
pije sode; sirup aloe; pije me ekstrakte aloe; lëngje aloe; preparate për pije; pluhurat e
frutave për pije; shurupe frutash për pije; ekstrakte frutash për pije; sirupe për pije; ujë për
pije; birrë”.

(210) KS/M/ 2021/630
(220) 28/04/2021
(731) PURE PLUS CO.,LTD.
Sudongnonggong-gil 11, Sudong-myeon,
Hamyang-gun,, Gyeongsangnam-do,
Republic of Korea, KR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) Pureplus

(511) 30 “Pije të bëra nga kafeja; çaj i gjelbërt; çaj akantopanaks (Ogapicha); çaj ginseng;
çaj i zi; pije me bazë kakao; Çaj hardhi kineze (Gugijacha); çaj oolong [çaj kinez]; çaj me
flamur të ëmbël; çaj nga gjethet e elbit.”
32 “Pije izotonike; ekstrakte frutash; lëngje perimesh [pije]; nektarë frutash, jo-alkoolikë;
lëng molle; lëng portokalli; lëngje ginseng [pije]; lëng domate [pije]; pije nga lëngu i
ananasit; lëng rrushi”.

(210) KS/M/ 2021/633
(220) 29/04/2021
(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd.
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR
(591) Bardh dhe zi
(740) Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë

(540)

(511) 12 Gomat e automobilave; Gomat e biçikletave; Mbështetëse për goma pneumatike;
Mbulesa të gomave; Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse prej gome për riparimin e
tubave të brendshëm; Tubat e brendshëm për biçikleta; Tubat e brendshëm për
motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e
automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për
automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për
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rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta;
Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete;
Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma;
Kopsa për goma; Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të
automjeteve; Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat
për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për
motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.

(210) KS/M/ 2021/634
(220) 29/04/2021
(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska
industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,
1000 Ljubljana, Slovenia, SI
(591) Kaltërt, verdhë
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtië

(540)

(511) 32 Birra; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe
lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; ujë; pije jo-alkoolike të bëra
nga shurupe frutash të përqendruar, lëng frutash, ujë dhe sheqer; pije joalkoolike të bazuara
në ujë, sheqer të karamelizuar, trëndafil, bimë dhe vitaminë C; pije joalkoolike të bazuara
në bimë; pije joalkoolike me bazë çaji; aperitiv joalkoolikë; kokteje joalkoolike; llokum;
pije aromatizuar me bazë uji, pije e aromatizuar me bazë frutash, pije e aromatizuar nga
ekstrakte frutash; shurup malt për pije; barishte malt; esencat për prodhimin e pijeve.
33 Pije alkoholike (pos birrës); koktele, aperitivë
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shpërndarja e mostrave; shërbime
shitjeje me shumicë, shërbime shitjeje me pakicë, shërbime të shitjes on-line në lidhje me të
gjitha mallrat në klasifikimi në klasën 32 dhe 33; fushata reklamuese, reklama në radio,
reklama televizive, reklama në shtyp, reklama përmes postës, reklama on-line, reklama me
e-mail; reklamimi i aktiviteteve të klubit dhe tërheqja e shpërblimeve për qëllime
promovuese; prezantime reklamuese dhe ngjarje reklamuese për qëllime informimi lidhur
me produktet.

(210) KS/M/ 2021/635
(220) 29/04/2021
(731) EMC Group ShPK Rr. Hamit Hyseni,
pn. Vushtrri, KS
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtië

(540) EMC Group
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(511) 3 Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; faculeta letre të impregnuara për
dezinfektim; peceta për bebe; produkte higjenike; produkte pambuku që perdoren në
kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri; detergjente
5 Produkte higjenike; pelena me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; shtresa lëshuese;
pamuk për qellime farmaceutike; fasha adhezive; plaster; material për lidhje; peceta
(paloma) antiseptike të impregnuara; pastrues antiseptik
29 Mish; peshkë; shpend shtëpiak; ekstrakte të mishit; peshkë në kanaqe dhe mishëra; fruta
të gatuar dhe perime; fruta në kanaqe dhe perime; yndyra të ndryshme; qipsa nga patatet;
french fries; kikirika të pregatitur; marmalade; qumësht; produkte të qumështit; produkte
ditore; djath; qumësht soje.
30 Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe pregatitje nga
drithërat, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm buke, pluhur për
pjekurina, kripë, mustard, uthull, condiment (si melmesë); erëza; akull.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shpërndarja e mostrave; shërbime
shitjeje me shumicë, shërbime shitjeje me pakicë, shërbime të shitjes on-line në lidhje me të
gjitha mallrat në klasifikimi në klasën 03, 05, 29 dhe 30; fushata reklamuese, reklama në
radio, reklama televizive, reklama në shtyp, reklama përmes postës, reklama on-line,
reklama me e-mail; reklamimi i aktiviteteve të klubit dhe tërheqja e shpërblimeve për
qëllime promovuese; prezantime reklamuese dhe ngjarje reklamuese për qëllime informimi
lidhur me produktet; tregëtija me shumicë dhe pakicë kafes, çajit, kakaos dhe erëzave;
tregëtija me shumice dhe pakicë e qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrërave ushqimore;
tregëtija me shumice e pijeve; tregëtija me shumicë dhe pakicë e tekstileve; shitja me
pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara; tregtija me pakicë në
dyqane të specializuara; tregëtija me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit në
dyqane të specializuara; tregtija me shumicë e mishit dhe produkteve të tij; shitja me pakicë
e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara; shitja me shumicë e sheqerit, çokoladës
dhe ëmbëlsirave; tregtija me shumicë e artikujve tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun,
krustaçet dhe molusqet (fruta deti); shitja me pakicë e mobiljeve, paisjeve të ndriçimit dhe
artikujve tjerë shtëpiaktregëtija me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit; tregëtija
me shumicë e luleve dhe bimëve; shitja me shumicë dhe pakicë e paisjeve elektroshtëpiake;
tregëtija me pakicë e këpucëve dhe produkteve nga lëkura; shitja me opakicë e bukës,
ëmbëlsirave, produkteve nga mielli dhe produkteve nga sheqeri; shitja me pakicë e
gazetave dhe materialit të shkrimit; shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve të
parfumerisë dhe kozmetikës; shitja me pakicë në dyqane jo të specializuara ku mbizotëron
ushqimi, pijet dhe duhani; shitja me shumicë dhe pakicë e veshjeve dhe mbathjeve në
dyqane dhe dyqane të specializuara.
36 Dhënja me qera dhe managjimi i patunshmërive personale ose të marra me qera.
37 Aktivitete ndertimi, ndërtime të objekteve banesore dhe jo banesore, përfundim dhe
finalizim të punëve tjera në ndërtesa, aktivitete tjera të specializuara në ndërtim.
39 Transporti, trasnporti rrugor i mallrave, sherbime transporit të mallrave dhe njerëzve,
aktivitete tjera mështetëse të trasnportit
45 Aktivitete të sigurisë personale, aktivitete të sigurisë private.
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(210) KS/M/ 2021/636
(220) 29/04/2021
(731) EMC Group ShPK Rr. Hamit Hyseni,
pn. Vushtrri, KS
(591) Gjelbërt dhe e kuqe
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtië

(540)

(511) 3 Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit;faculeta letre të impregnuara për
dezinfektim;peceta për bebe;produkte higjenike;produkte pambuku që perdoren në
kozmetikë;produkte kozmetike dhe parfumeri;detergjente.
5 Produkte higjenike; pelena me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; shtresa lëshuese;
pamuk për qellime farmaceutike; fasha adhezive; plaster; material për lidhje; peceta
(paloma) antiseptike të impregnuara; pastrues antiseptik.
29 Mish; peshkë; shpend shtëpiak; ekstrakte të mishit; peshkë në kanaqe dhe mishëra; fruta
të gatuar dhe perime; fruta në kanaqe dhe perime; yndyra të ndryshme; qipsa nga patatet;
french fries; kikirika të pregatitur; marmalade; qumësht; produkte të qumështit; produkte
ditore; djath; qumësht soje.
30 Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe pregatitje nga
drithërat, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm buke, pluhur për
pjekurina, kripë, mustard, uthull, condiment (si melmesë); erëza; akull.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shpërndarja e mostrave; shërbime
shitjeje me shumicë, shërbime shitjeje me pakicë, shërbime të shitjes on-line në lidhje me të
gjitha mallrat në klasifikimi në klasën 03, 05, 29 dhe 30; fushata reklamuese, reklama në
radio, reklama televizive, reklama në shtyp, reklama përmes postës, reklama on-line,
reklama me e-mail; reklamimi i aktiviteteve të klubit dhe tërheqja e shpërblimeve për
qëllime promovuese; prezantime reklamuese dhe ngjarje reklamuese për qëllime informimi
lidhur me produktet; tregëtija me shumicë dhe pakicë kafes, çajit, kakaos dhe erëzave;
tregëtija me shumice dhe pakicë e qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrërave ushqimore;
tregëtija me shumice e pijeve; tregëtija me shumicë dhe pakicë e tekstileve; shitja me
pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara; tregtija me pakicë në
dyqane të specializuara; tregëtija me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit në
dyqane të specializuara; tregtija me shumicë e mishit dhe produkteve të tij; shitja me pakicë
e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara; shitja me shumicë e sheqerit, çokoladës
dhe ëmbëlsirave; tregtija me shumicë e artikujve tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun,
krustaçet dhe molusqet (fruta deti); shitja me pakicë e mobiljeve, paisjeve të ndriçimit dhe
artikujve tjerë shtëpiaktregëtija me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit; tregëtija
me shumicë e luleve dhe bimëve; shitja me shumicë dhe pakicë e paisjeve elektroshtëpiake;
tregëtija me pakicë e këpucëve dhe produkteve nga lëkura; shitja me opakicë e bukës,
ëmbëlsirave, produkteve nga mielli dhe produkteve nga sheqeri; shitja me pakicë e
gazetave dhe materialit të shkrimit; shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve të
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parfumerisë dhe kozmetikës; shitja me pakicë në dyqane jo të specializuara ku mbizotëron
ushqimi, pijet dhe duhani; shitja me shumicë dhe pakicë e veshjeve dhe mbathjeve në
dyqane dhe dyqane të specializuara.
36 Dhënja me qera dhe managjimi i patunshmërive personale ose të marra me qera.
37 Aktivitete ndertimi, ndërtime të objekteve banesore dhe jo banesore, përfundim dhe
finalizim të punëve tjera në ndërtesa, aktivitete tjera të specializuara në ndërtim.
39 Transporti, trasnporti rrugor i mallrave, sherbime transporit të mallrave dhe njerëzve,
aktivitete tjera mështetëse të trasnportit.
45 Aktivitete të sigurisë personale, aktivitete të sigurisë private.

(210) KS/M/ 2021/637
(220) 29/04/2021
(731) LIMITLESS SH.P.K
Rr.Rexhep Krasniqi p/n, 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës , KS
(740) Visar.L. Kastarti- Rr.Aziz Abrashi,
nr.86 Zona Industriale 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

(540) Captain Paul

(511) 34 Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje te prera), puro,
cigae dhe duhane per tymosje(pirje), thithje dhe pertypje, produkte per duhanpires, ne
veqanti letra per cigare, shkrepes, paqet te cigareve apo kutijeve te cigareve.

(210) KS/M/ 2021/638
(220) 29/04/2021
(731) LIMITLES SH.P.K
Rr.Rexhep Krasniqi p/n, 10000 Prishtine,
Republika e Kosoves, KS
(591) e zeze, e kuqe, silver dhe e bardhe
(740) Visar L.Kastrat Rr.Rexhep Krasnqi
p/n, 10000 Prishtine, Republika e Kosoves

(540) Captain Paul

(511) 34 Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje te prera), puro,
cigae dhe duhane per tymosje(pirje), thithje dhe pertypje, produkte per duhanpires, ne
veqanti letra per cigare, shkrepes, paqet te cigareve apo kutijeve te cigareve.

(210) KS/M/ 2021/639
(220) 29/04/2021
(731) SPAR International B.V.
Rokin 101, 1012 KM Amsterdam, The
Netherlands, NL

(540) CENSA
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(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1.,
10000 Prishtinë
(511) 30 Kafe; çaj; infuzione, jo-mjekësore; kakao dhe produktet e tyre, për aq sa
përfshihen në këtë klasë; pije me bazë kakao.
43 Shërbime të shërbimit të ushqimit dhe pijeve; shperndarja te produkteve tek blerësi
(katering) dhe shërbime kateringu përfshirë shërbimet e një kafeneje.

(210) KS/M/ 2021/640
(220) 29/04/2021
(731) Dardan Mullollari Zahir pajaziti 54
Prizren Kosovë, KS

(540) GRATIS

(511) 2 Shtresa; Bojëra, ngjyrues, pigmente dhe bojë shtypi; Holluesit dhe shtuesit për
shtresat, bojërat dhe bojërat e shtypit; Ngjyrues ushqimesh dhe pijesh; Fletë metalike dhe
metal në formë pluhuri për përdorim për lyerje, dekorim, printim dhe art; Piktura dhe
fshirëse; Konservues; Llak dhe lustër; Okside inorganike (Mordant); Bojë printimi; Smalt
për lyerje; Kolorant (Ngjyrues); Lëndë ngjyruese; Llak [lustër]; Shtresë druri [bojë];
Përgatitje për të parandaluar dëmtimin e drurit; Lustër; Bojëra vaji për përdorim në art;
Pikturim me temper; Holluesit e ngjyrave; Shtuesit e bojës; Holluesit për llak.
3 Preparat për kujdesin ndaj kafshët; Dylli i rrobaqepësve dhe këpucarëve; Preparatet e
pastrimit dhe aromave; Tualete; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; Xhel
për masazh, përdorim tjetër veçse qëllimeve mjekësore; Kuti kozmetike; Pomadë
aromatike, përveçse për qëllime mjekësore; Preparatet me Aloe Vera për qëllime
kozmetike; Preparate të higjienës orale; Parfumeri dhe aromat; Preparatet e pastrimit të
trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Preparate për grim (kozmetikë); Aromat për ambient
shtëpiak; Sapun dhe xhel; Përgatitjet për larje; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e
lëkurës dhe këpucëve; Preparate për kujdesin e lëkurës, të syve dhe të thonjve; Preparate
dhe trajtime të flokëve; Preparate të pastrimit të automjeteve; Preparate për heqjen e
qimeve dhe për rruajtje; Deodorantët dhe antidjersat; Preparate për dush; Preparate për
heqjen e grimit (kozmetikës); Preparatet freskuese për frymën e gojës për higjienën
personale; Vajra esenciale; Kozmetikë vetullash; Preparatet e dushit, jo për qëllime
mjekësore; Guri me shtuf; Zbardhues për lavanderi; Preparate zbardhuesi [dekolorant] për
qëllime kozmetike; Sodë zbardhuese; Lustrim për mobilie dhe dysheme; Deodorantët për
qeniet njerëzore ose për kafshët; Qese aromatike për parfumimin e ndërresave; Preparate
depiluese; Ngjyrues për artikujt e higjienës personale; Preparate për heqjen e ngjyrës;
Preparate për shkëlqim [lustrim]; Bojë për flokët; Locion (preparat i lëngshëm) flokësh;
Llak i flokëve; Preparate balsami për flokët; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate
kolagjeni për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetike; Kozmetikë për përkujdesjen e lëkurës;
Locion për lëkurë; Thonjtë false; I kuqi i buzëve; Shkëlqyes buzësh; Locion për qëllime
kozmetike; Pëlhura të njoma me detergjent për pastrim; Shami të njoma me kremra
kozmetike; Zhbllokimi i tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime
personale sanitare ose deodorante [tualete]; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
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Preparat për heqjen e shkëlqyesit të thonjve; manikyr thonjsh; Preparate për kujdesin e
thonjve; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime pastrimi;
Parfumeri; Parfum; Preparate lustrimi; Preparate pastrimi kimik; Preparate renovimi;
Preparate për rruajtje; Qumësht pastrues për qëllime grimi; Preparate renovimi; Preparate
për grim; Preparate për grim; Maska kozmetike; Krem për lubrifikimin e lëkurës; Lustrues
këpucësh; Sapun; Shampo; Preparat për mbrojtje nga dielli; Kozmetikë për kafshët; Artikuj
për tualetin; Preparate për paralarje të rrobave; Përgatitjet për lavanderi; Shkopinj pambuku
për qëllime kozmetike; Pastat e dhëmbëve; Zbutës teksture; Preparate hekurosjeve
[përdorimi i substancave nisheste]; Niseshte për qëllime lavanderie; Ngjyrues blu për
lavanderi; Zbutës pëlhure për lavanderi; Fletët anti-statike tharëse; Ngjyrues blu për
lavanderi; Lëngje për lavanderi; Agjentët e shpëlarjes për lavanderi; Topa për lavanderi që
përmbajnë detergjent; Pluhur sapuni; Shtesa për lavanderi për zbutjen e ujit.
4 Lëndë djegëse dhe ndriçues; Qirinj dhe fitila për ndriçim; Suplementet e karburantit jokimik; Vajrat për bojëra; Dyllë blete; Dyllë blete për përdorim në prodhimin e kozmetikës;
Biokarburantet; Karburant; Dritat e Krishtlindjeve [qirinjtë]; Qirinj me aromë; Qirinj të
hollë; Llambat në formë fitili; Graso (Dyllë dhjamor) për lëkurë; Karburantit për ndriçim;
Dritë nate [qirinj]; Parafinë; Graso (Dyllë dhjamor) për këpucë; Dyllë për ski; Kompozimet
për kontrollimin e pluhurit; Dyllë ndriçues; Dyllë [lëndë e parë].
5 Artikuj përthithës për higjienën personale; Ilaçe farmaceutike dhe natyrale; Pelena për
foshnjat dhe persona që nuk arrijnë të përmbahen; Ushqim për fëmijë; Produktet higjienike
femërore; Artikuj për aromatizim dhe pastrim të ajrit; Preparate dhe materiale
diagnostikimi; Dezinfektantët dhe antiseptikët; Suplemente ushqimore dhe preparate
dietike; Preparatet dhe artikujt higjenikë; Sapunë dhe detergjente mjekësorë dhe sanitarë;
Suplemente dietike për kafshët; Preparatet dhe artikujt e kontrollit kundra insekteve; Fasha,
veshje dhe aplikues mjekësor; Preparatet dhe artikujt dentare, dhe pasta dhëmbësh
mjekësore; Laksativ; Preparatet për trajtimin e morrave [pediculicidet]; Sapun antibakterial;
Antiseptikë; Pilula për reduktimin e oreksit; Ilaçe për qëllime njerëzore; Ilaçe për qëllime
veterinare; Çaj astmatik; Pelena në formë mbathjesh për foshnjat; Qumësht formulë për
foshnja; Pelena të foshnjave; Preparate banje për qëllime mjekësore; Fibër (Dietike -);
Preparatet balsamike për qëllime mjekësore; Fashat për mjekim; Qetësues; Karamele
mjekësore; Preparatet kimiko-farmaceutike; Shtatzënia (Përgatitjet kimike për
diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike për qëllime
veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitar; Deodorantë për
veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; Sapun dezinfektues;
Preparate diagnostikimi; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Substancat
dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Ushqime dietetike të përshtatura për përdorim
mjekësor; Preparate me albumin për qëllime mjekësore; Preparate enzimatike për qëllime
mjekësore; Ilaç për uljen e temperaturës (Febrifuges); Preparate kundra insekteve
fluturuese; Letër për kapjen e insekteve fluturuese; Kimikate kundra sporeve dhe
kërpudhave [Fungicides]; Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura; Leukoplast; Ilaçe për
djersitje në këmbë; Ilaçe me përbërje misri; Unazë me përbërje misri për kurimin e
këmbëve; Larës për qentë [insekticide]; Insekticidet; Ilaç kundër insekteve; Lubrifikantë
seksual personal; Kamfur për qëllime mjekësore; Pilula për qëllime farmaceutike; Kapsula
për ilaçe; Çamçakëz për qëllime mjekësore; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore;
Kompresa; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimor për qëllime mjekësore;
Solucione për lente kontakti; Locione për qëllime farmaceutike; Magnezi për qëllime
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farmaceutike; Minj (Përgatitjet për zhdukjen -); Pije të përshtatura për qëllime mjekësore;
Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekësor; Çaj mjekësor; Preparate mjekësore
për artikuj të tualetit; Pastë dhëmbësh mjekësore; Qumësht pluhur për foshnjat; Suplemente
ushqimore minerale; Djegie (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve;
Kallot (Preparate për -); Preparate për pastrimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për
banjat; Preparate të tekstileve kundra molës; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Suplemente ushqimore; Qetësues për nervat [Nervines]; Ngjitës nikotine për të lënë pirjen e
duhanit; Vajra mjekësore; Tableta të tretshme për qëllime farmaceutike; Farmaceutikë;
Preparate farmaceutike; Helm për minjtë; Tableta tymosëse; Preparate për pastrimin e
lentave të kontaktit; Kuti mjekësore, portativ, të mbushura; Kremra për qëllime
farmaceutike; Qetësues për gjumë [Soporifics]; Serume; Peceta higjienike; Kremra kundra
djegies nga dielli; Peceta sanitare për kujdesin e gjirit; Tamponë; Banjë (Përgatitje
terapeutike për -); Larës për kafshët [insekticide]; Herbicide; Preparate për zhdukjen e
parazitëve; Larja vaginale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime mjekësore; Fasha,
mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; Preparate veterinare;
Preparate që përmbajnë vitamina; Ilaç për lythat; Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena;
Pelena letre për personat që nuk arrijnë të përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme për
personat që nuk arrijnë të përmbahen. Peceta ditore për personat që nuk arrijnë të
përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme prej celuloze për personat që nuk arrijnë të
përmbahen.
6 Pajisje metalike; Kontejnerët, dhe transportimi dhe paketimi i artikujve, prej metali;
Materiale ndërtesash, e ndërtimi dhe elemente prej metali; Paketimi, mbështjellja dhe lidhja
e artikujve, prej metali; Shkallë dhe skela, prej metali; Tubacione, gypa dhe zorra, dhe
pajisje për to, duke përfshirë valvulat, prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali;
Materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, për përdorim të
papërcaktuar; Bulona, dado dhe fletuesi i bulonit, prej metali; Shenja dhe informacione dhe
reklama, të metaleve; Bravë dhe çelësa, prej metali; Statuja dhe vepra arti të metaleve të
zakonshme; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritaresh prej metali; Ndërtime të metaleve;
Materialet e ndërtimit të metaleve; Letra dhe numra të metaleve të zakonshëm, përveç llojit;
Kontejnerë të metaleve [magazinimi, transporti]; Priza muri prej metali; Shtiza prej metali;
Shenja dalluese (logo) prej metali të makinave; Figura metali të zakonshme; Figura të vogla
metali jo të çmuar; Fletë metalike për mbështjellje dhe paketim; Tapet për pastrimin e
këpucëve te pragu i derës; Zile; Grepa metalike; Rrjetat metalike për ndalimin e hyrjes së
insekteve në ambient; Kapëse metalike të kabllove; Kutitë e metaleve të zakonshme;
Kazanë metalikë; Varëse metalike rrobash; Pajisje metalike për mobilie; Tabela prej metali;
Numra shtëpish, jo-ndriçuese; Tabela me mbishkrime prej metali; Vida prej metali; Lidhjet
e tensionit; Kapëse prej metali për mbylljen e çantave.
7 Pajisjet për pastrim të jashtëm;Makineri, mjete dhe aparate për fiksim dhe
shtrëngim;Trapan me korrent dhe vida shpuese;Makineri për hekurosje dhe hekurosje me
avull;Makineritë e shtypjes dhe libërlidhjes;Gjeneratorë energjie;Makineri fshirjeje,
pastrim, larëse dhe lavanderie;Makineritë dhe aparatet e bujqësisë, kopshtarisë dhe
pylltarisë;Makineritë dhe aparatet për përgatitjen dhe përpunimin e ushqimit dhe të
pijeve;Makineri dhe mjete për trajtimin e materialeve, dhe për prodhimin;Pompat,
kompresorët dhe ventilatorët;Aparat për lidhjen e tufave të barit të thatë;Makineri
shpuese;Makineritë për prerjen e bukës;Furça për fshesat me korrent;Furça [pjesë të
makinerive];Makineri për pastrim me avull;Hapësit elektrikë të kanoçeve;Shtrydhës
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elektrik të lëngjeve të frutave;Shtypës elektrik frutash për përdorim shtëpiak;Prerës
perimesh, perimet e prera në formë spirale, elektrike;Përpunues elektrik ushqimi;Thika
elektrike;Përzierës elektrik, për qëllim përdorimi në shtëpi;Grirëse kuzhine,
elektrike;Makineri dhe aparate për lustrim [elektrike];Pastrim (Makineri dhe aparate për -),
elektrike;Përpunuesit e ushqimit, elektrike.
8 Fiksimi dhe bashkimi i mjeteve; Mjete higjienike dhe bukurie, për njerëzit dhe kafshët;
Mjete për prerje të flokëve dhe pajisje për heqjen e qimeve; Pajisjet për stilimin e flokëve;
Çekiç, çekiç druri; dhe çekan farkëtari; Vegla dore dhe pajisje për trajtimin e materialeve si
dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtjen; Vegla dore për ndërtim, riparim dhe
mirëmbajtje; Vegla dore për prerje, shpime, bluarje, mprehje dhe trajtim sipërfaqësor;
Vegla manikyri dhe pedikyri; Brisk rroje; Veglat e bujqësisë, kopshtarisë dhe të pamjes së
peizazhit; Pajisje për përgatitjen e ushqimit, thika kuzhine dhe vegla prerëse, takëm për të
ngrënë; Veglat e artit të trupit; Sqeparë; Thika xhepi [bisturi]; Gërshërë për krasitje
(tëharrje); Shpuesit e murit; Pjastër; Sete manikyri, elektrike; Bërës elektrik gërshetash;
Limë thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike ose jo-elektrike; Prerëse flokësh për
përdorim personal, elektrike dhe jo-elektrike; Shkëlqyes për thonjtë, elektrike ose joelektrike; Pajisjet e depilimit, elektrike dhe jo-elektrike; Takëme tavoline [thika, pirunë dhe
lugë]; Çantë brisku rroje; Limë [mjetet]; Prerëse milimetrik [mjete dore]; Pastrues së
frutave nga farat; Pirunë për tavolinë; Thika të harrjeje; Gërshërë të harrjeje; Prerës në feta
për perimet; Qërues perimesh [mjete dore]; Vegla kopshti, dore; Pajisje dore për dredhjen e
flokëve; Prerëse dore për perimet, perimet e prera në formë spirale; Gërshërë të mëdha për
t’i dhënë formë kufijve gjatë krasitjes; Vegla dore, për përdorim dore; Gërshërë për krasitje
lëndine [instrumente dore]; Mjete për krasitje (për qethje) [instrumentet e dorës];
Instrumente lëmuese (pastrimi) [instrumente dore]; Spërkatësit e insekticideve [mjete dore];
Grabujë [mjete dore]; Instrumentet e mprehjes Thika qeramike; Mandolina e kuzhinës;
Vegla shpuese [mjete dore]; Pincë për prerje [mjete dore]; Lugë; Set manikyri; Thika; Lima
gjilpërë; Limë thonjsh; Prerës kutikulash; Prerëset e thonjve; Hapëse të kanoçeve, jo
elektrike; Prerëse për vezët, jo-elektrike; Prerëse djathi, jo-elektrike; Takëme; Prerëset e
picave, jo-elektrike; Prerësit e frutave në segmente; Mbledhësit e frutave [mjete dore];
Komplete pedikyri Pincetë; Brisk rroje; Tehu i briskut rroje; Kuti për rroje; Sharra [mjete
dore]; Lopata [mjete dore]; Gërshërë; Mjetet e prerjes [mjete dore]; Çelës dadosh; Spatuli
[mjete dore]; Lopata në formë drejtkëndore; Lugë plastike, pirunë tavoline dhe thika
tavoline; Lugë për fëmijë, pirunë tavoline dhe thika tavoline; Prerësit e kutive; Copëtues
[thika]; Sheshe [mjete dore]; Pincë.
9 Instrumentet matëse të distancës dhe dimensioneve; Alarmet dhe pajisjet paralajmëruese;
Pajisje input/output, përshtatur për përdorim me kompjuter; Aparate, instrumente dhe
kabllot për energji elektrike; Aparatet dhe instrumentet për kontrollin e energjisë elektrike;
Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisje audio
dhe marrës radio; Përmbajte të regjistruara; Përmbajtje të mediave; Syze, syze dielli dhe
lente të kontaktit; Komponentët dhe pjesët e kompjuterit; Pajisjet e ruajtjes së të dhënave;
Pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe aksesorë (elektrike dhe mekanike); Komponentë
elektrikë dhe elektronikë; Instrumentet matëse të peshës; Kabllo dhe tela; Pajisjet e
komunikimit; Syze korrektuese; Matja, zbulimi dhe monitorimi i instrumenteve, treguesve
dhe kontrollorëve; Pajisje që shërbejnë për lundrim, udhëzim, gjurmim, shënjestrim dhe
përcaktim të hartave; Pajisjet optike, përforcues dhe korrektorë; Pajisjet e komunikimeve
point-to-point (nëpërmjet pikave fundore); Pajisjet e sigurisë, ruajtjes, mbrojtjes dhe
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sinjalizimit; Syze dielli; Pajisjet e zhytjes; Instrumentet matëse të temperaturës;
Instrumentet e monitorimit; Instrumentet matëse kohore (pa përfshirë orët e murit dhe orët
e dorës); Alarmet; Filma mbrojtës të përshtatur për smartphones (telefonat inteligjentë);
Kuti kryqëzimi [energjia elektrike]; Pajisje monitorimi për fëmijë; Peshore për fëmijë;
Peshore banje; Disqe kompakte [memorie read-only (vetëm me lexim)]; Disqet (Kompakt ) [audio-video]; Skeleti i syzeve; Syze; Peshore me letër; Korniza fotografike digjitale;
Stacionet digjitale të motit; Kasetofon DVD; Lexuesit elektronikë të librave; Akumulatorë,
elektrike; Adaptorë elektrikë; Bateri elektrike; Bashkues elektrike; Pajisjet matëse,
elektrike; Komulacion (Aparat elektrik për -); Kambana elektrike të derës; Kabllot
elektrike; Kamera; Batanije zjarri; Fikës zjarri; Set radiotelefoni; Mbështjellëse për
smartphone; Mbështjellëse kompjuterët tabletë; Bilbilet e qenve; Hidrometrat; Lentet e
kontaktit; Kufje; Karikues për bateritë elektrike; Stacionet e karikimit për automjetet
elektrike; Çanta për laptopë; Çanta të përshtatur për laptopë; Altoparlantë; Bokse për
dëgjim; Magnet; Syze zmadhimi; Tabela ndriçuese; Rrjetet e energjisë elektrike (Materialet
për -) [telat, kabllot]; Centrot e mouse-ve; Aparat matës; Instrumentet matëse; Mikrofona;
Mediat optike të të dhënave; Metra parkimi; Detektorët e tymit; Radio; Kohëmatësi vezë (i
kuzhinës) [orët e rërës]; Çelësa, elektrikë; Kokore; Maska mbrojtëse; Lente Selfie; Shkop
për selfie [monopodët me dorë]; Syze sportive; Stenda për aparat fotografik; Tripodat e
kamerës; Priza elektrike; Adaptorët e udhëtimit për priza elektrike; Priza të lëvizshme;
Priza treshe; Priza me telekomandë; Mbështjellëse prizash elektrike; Llogaritëse xhepi;
Maska të zhytjes; Aparat që tregojnë temperaturën; Termometra, jo për qëllime mjekësore;
Aparat për kontrollin e temperaturës; Bartësit e regjistrimit të zërit;Media Player portativë;
Lente zmadhimi për dyer; USB flash drives; Aparat zmadhues [fotografi]; Aparatet dhe
instrumentet e vëzhgimit; Peshore; Aparatet dhe instrumentet e peshimit; Trekëndëshat
paralajmëruese të automjetit; Nivelet e flluskës; Anemometra; Çelësat e kohës, automatike.
10 Pajisjet diagnostikuese, ekzaminimi dhe monitorimi; Pajisjet kontraceptive; Pajisjet për
mbrojtjen e dëgjimit; Ndihmuesit për ushqim dhe biberonët; Aparat masazhi; Veshje
mjekësore; Aparatet dhe instrumentet mjekësore dhe veterinare; Pajisje fizioterapie dhe
rehabilitimi; Ndihma për seks; Proteza dentare; Pajisjet dentare; Analizues për përdorim
mjekësor; Unazat e anti-reumatizmit; Mbajtëse dore për përdorim mjekësor;
Sphygmomanometera; Aparat diagnostikues për qëllime mjekësore; Qese akulli për qëllime
mjekësore; Fashë, elastike; Doreza për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, për qëllime
mjekësore; Thika; Çanta dushi; Rrobat e kompresionit; Paterica; Fasha ftohëse për qëllime
të ndihmës së parë; Lidhëse ftohëse për qëllime mjekësore; Doreza për masazh; Aparat dhe
instrumente mjekësore; Gota menstruale; Pompat e gjirit; Aspiratorët e hundës; Kunjat e
veshëve; Bllokuese veshi [pajisjet për mbrojtjen e veshëve]; Artikuj ortopedikë; Fasha për
nyejt, anatomike; Këpucë orthotike; Bazamente të brendshme këpucësh, ortopedike;
Matësa pulsi; Biberona për foshnjat; Lodra seksi; Termometra për qëllime mjekësore;
Korse shtatzënie;Çarçafë në rast nevojash peronale; Rripa hipogastrike; Aparatet dhe
instrumentet veterinare; Aparat vibrimi; Aparatet dhe instrumentet dentare; Pastruesit e
gjuhës; Prezervativët.
11 Ndezës;Ndriçuese dhe reflektorë të ndriçimit;Furnela, bojlerë dhe ngrohëse;Sistemet
HVAC (ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar);Pajisjet e ngrohjes, ventilimit dhe
kondicionimit dhe pastrimit (ambient);Pajisje për gatim ngrohje, ftohje dhe trajtim të
ushqimeve dhe pijeve;Pajisje frigoriferike dhe ngrirës;Pajisjet e pastrimit të ajrit;Pajisje për
ngrohje dhe tharje personale;Instalime sanitare dhe për banjë dhe instalime
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hidraulike;Burime, çezma dekorative, sistemet e spërkatjes dhe ujitjes;Pajisje për
skarë;Aparat dhe instalimet e ndriçimit;Llamba;Ngrohës shtrati;Makinat për prodhimin e
bukës;Thekëse;Pllakat e pjekjes;Dushe;Makineritë dhe aparatet e akullit;Veshje të nxehura
elektrikisht;Çorape, të nxehura elektrikisht;Ngrohës, elektrikë, për mbushjen e
shisheve;Pajisje me avull të ushqimit, elektrike;Dritat, elektrike, për pemët e
Krishtlindjeve;Tiganët elektrikë të thellë;Llamba, poça, elektrikë;Ibrikë kafeje
elektrike;Mjete gatimi, elektrike;Llamba elektrike;Pishtarë elektrikë;Çikrikë,
elektrike;Pishtarë flakërues;Priza për dritat elektrike;Pajisjet e pjekjes;Tharësit e flokëve
[tharësit];Batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore;Aparat për ngrohje dhe ftohje për
shpërndarjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta;Instalimet e ajrit të kondicionuar;Freskueset e
kondicionimit të ajrit;Furrat qeramike;Unazat e gatimit;Frigoriferë;Enë frigoriferike;Fenerë
për ndriçim;Drita për zbukurime festive;Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit;Aparat
për ftohje të ajrit Tharëse;(Air -);Furra në mikrovalë;Multicookera;Llambat me
vaj;Reflektorët e llambave;Llambat e dyshemesë;Pishtarë që varen në tavan;Ulëse
tualeti;Filtra për ujë të pijshëm;Aparat për tharje;Freskueset e kondicionimit të ajrit;Shishe
me ujë të ngrohtë;Ngrohësit e ujit [aparatet];Kaldaja me ujë të ngrohtë.
12 Automjete dhe mjete transporte; Pjesë dhe pajisje për automjete; Pjesë dhe pajisje për
automjete tokësore; Automjete tokësore, dhe mjete transporti; Pajisje e anti-vjedhjes,
sigurisë dhe pajisjet për automjete; Mbulesa për karrocë; Çanta të përshtatur për karrocat;
Mbështetëse të montuara për karroca; Rimorkiot [ automjetet] ; Rimorkiot për transportin e
biçikletave; Mbulesa për shulat e biçikletave; Pajisjet kundër vjedhjes për automjetet;
Kalloca për supermarket [ karrocat të vogla, (Am.) ]; Biçikleta; Helika pë rrotat e
biçikletave; Zilet e biçikletave; Kosha përshtatur për biçikleta; Pompa për biçikleta;
Rimorkiot e biçikletave (riyakah); Gomat e biçikletave [ goma ]; Shula për biçkleta; Çanta
përshtatur për biçikleta ; Bagazhet për automjete; Karroca; Karroca për fëmijë; Mbulesa për
karrige me rrota; Karrige me rrota; Karrige me rrota; Skuter [ Scooters] [automjetet].
14 Statuja dhe Figurina, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysmë të
çmuar, ose imitimet e tyre; Ornamente, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar
ose gjysmë të çmuar, ose imitime të tyre; Bizhuteritë; Unaza dhe zinxhirë për çelësa, dhe
hajmali për të; Kutitë e xhevahireve dhe kutitë e orëve; Gurë të ndryshëm të çmuar; perlat
dhe metalet e çmuara, dhe imitimet e tyre; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Stoli prej
metalesh të çmuar; Hajmali për zinxhirët e çelësave; Kunjat për bizhuteri; Byzylykë të bëra
nga tekstile të qëndisura [bizhuteritë]; Byzylykë [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orët e dorës;
Xhevahiret e qelibarit të verdhë; Karfica zbukuruese [bizhuteritë]; Buste prej metalesh të
çmuara; Gurë të çuar; Kronografë [orë]; Kronometra; Kronoscope; Stoli Cloisonné; Fije me
metal të çmuar [bizhuteritë];Gurë të çmuar; Orë dhe orë dore, elektrike; Figurina prej
metali të çmuar; Statuja prej metali të çmuar dhe lidhjet e tyre në aliazh; Gjetjet e
bizhuterive; Ornamente; Fije ari [bizhuteritë]; Gurë gjysmë të çmuar; Varëse [stoli]; Kutitë
e metaleve të çmuara; Zinxhirë [bizhuteri]; Lidhëset e kollareve; Kapëset e kollareve;
Kryqet si stoli; Kryqet prej metalesh të çmuara, përveç xhevahireve; Punimet e artit të
metaleve të çmuara; Rruaza për të bërë bizhuteri; Monedha bakri; Lidhëset e dorashkave;
Medalje; Medaljone [stoli]; Misbaha [tespihe] Monedha; Vathë; Perlat e bëra nga ambroidi
[amberi i shtypur]; Perla [stoli]; Kutitë e prezantimit për orët; Kuti prezantimi për bizhuteri;
Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Metalet e çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të
përpunuara; Tespihe; Unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël dhe dekorative]; Bizhuteri
ne formë hajmalie;Kapëse zbukuruese; Mbajtëse bizhuterish; Kuti bizhuterish; Xhevahire
168

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

të kapelës; Xhevahire këpucësh; Bizhuteri; Fije argjendi [stoli]; Orë diellore; Argjendi i
pastruar [tela argjendi]; Unaza të ndarë prej metali të çmuar për çelësa; Statujat nga metale
të çmuara; Kohë matëse; Bizhuteri transparente [bizhuteri kostumesh (Am.)]; Orë dore; Orë
muri; Rripa të orës; Varëse në formë lavjerrësi [Për ora]; Zinxhirë për orën; Argjend, i
papastër ose i përpunuar; Kapëse për bizhuteri; Orë alarmi; Instrumentet kohore.
16 Mbajtës të parave; Libra; Makineritë e zyrës; Dekorimi dhe materialet e artit dhe
mediat; Pajisjet e printimit dhe libërlidhjes; Mjete për printim; në veçanti revista të
konsumatorëve dhe futjeve të reklamave; Materialet filtruese të letrës; Albumet e
fotografive dhe albumet e koleksionistëve; Ngjitëse për qëllime zyre ose shtëpiake; Mjetet e
korrigjimit dhe fshirjes; Artet; veprat artizanale dhe pajisjet e modelimit; Vepra arti dhe
figurinat e letrës dhe kartonit si dhe modelet e arkitektëve; Mjete edukative; Letër dhe
karton; Letër Industriale dhe karton; Artikuj shkrimi dhe aksesorë për qëllime arsimore;
Mjetet e shkrimit dhe vulosjes; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen
e letrës kartonit ose plastikës; Qese të mbeturinave prej letre ose plastike; Letra të lagura
per heqjen e make-up-it; Rub down transfero (Transferimi i ngjitëseve me transferim);
Pllakat e adresave për makineritë e adresimit; Vulat e adresave; Makineritë e adresimit;
Dosje për letra; Dosje të dokumenteve [shkrimi]; Fletore me ngjitëse; Kalendarë; Kartat e
njoftimeve [shkrimi]; Laminatorët e dokumenteve për përdorim zyre; Akuarele; Modele
arkitektonike; Tabela të llogaritjeve; Rrip dore për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit;
Atlase; Ngjitëse [shkrimi]; Mbajtësit e parave; Parulla letre; Preparate njomjeje
(Moisteners) për sipërfaqet e ngjyrosura [kërkesat e zyrës]; Materiale për në zyrë (kabinete
për -) [kërkesat e zyrës]; Centro për gotat e birrës; Foto; Mostrat biologjike për përdorim në
mikroskopi [materialet mësimore]; Projekte; Lapsa; Mbajtësit e lapsave; Plumb për laps;
Blloqe [shkrimi]; Broshura; Top i rëndë xhami që të mos marrë era fletët; Mbajtëse letrash
në tavolinë; Letër shkrimi; Broshura; Mbajtëse të pjesës fundore të librave; Materiale për
zyrë; Kapëse letrash; Fletë me figura të animuara; Kapëse për mbajtësit e distinktivëve me
emra [mjetet e zyrës]; Mbajtëse rrotull për mbajtësit e distinktivëve me emra [mjetet e
zyrës]; Libra të animuar; Mbështjellëse plastike i gjerë, për paketim; Diagrame; Mbajtësit e
dokumenteve [shkrimi]; Fletë me bojë për duplikatorët; Fletë të trasha për printer, jo prej
tekstili; Lloji i shtypjes; Mbështjellës [letër shkrimi]; Makina shkrimi; Mprehësit e lapsit,
Elektrike apo jo-elektrike; Vula me shenja dalluese; Etiketa të letrës ose kartonit; Kuti me
fletë me figura; Letra dekorative; Flamuj të letrës; Dosje [shkrimi]; Shirita me bojë;
Cilindra për bojëzimin e shiritave; Disqe me bojëra uji (Artistët); Kutitë e bojës; Mbajtësit e
bojës; Mbajtësit e stilolapsave; Kapëset e stilolapsave; Kuti për stilolaps; Stilolapsa
[materialet e zyrës]; Fshirëse të stilolapsave; Fletët e kontrollit të lagështisë prej letre ose
plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Figurina prej letre maché; Figurina
[statuja] prej letre maché; Letër filtrimi; Mbështjellëse, fasha për gishtat [materialet e
zyrës]; Xhama issing për shkrime apo për qëllime shtëpiake; Mbështjellëse të shisheve prej
letre ose kartoni; Lëngje korrigjuese [materialet e zyrës]; Fletushka; Plastik për
mbështjellje; Fletë prej celuloze së rikuperuar për mbështjellje; Modeli i argjilave (humus
për -) [materialet e artistëve]; Fotografi [të shtypura]; Foto-gdhendje; Stilografë;
Mbështjellëse prej letre ose kartoni; Fletë muzike, partitura në formë të printuar; Kuponët e
shtypur; Mbajtëse për klasifikimin dhe numërimin e parave; Harta gjeografike; Piktura
[foto], me kornizë ose pa kornizë; Libra me këngë; Globe; Karta përshëndetëse; Prezantime
grafike; Printime grafike; Riprodhime grafike; Gdhendja e pllakave; Gdhendje; Gjilpëra për
gdhendje; Pasta dhe ngjitëse të tjera për zyrë ose për qëllime shtëpiake; Llastiqe për zyra;
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Ngjitëse e trashë[zyrë]; Ngjitëse për qëllime shkrimi; Mbajtësit e distinktivëve të emrit
[materialet e zyrës]; Mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa; Manualet [të dorës]; Pajisjet e
etiketimit të dorës; Mbështetëse dore për piktorët; Kapëset e fletëve [materialet e zyrës];
Hektografe; Seksione histologjike për qëllime të mësimdhënies; Letër prej pjesëve të vogla
të drurit; Dërrasë prej pjesëve të vogla të drurit [zyrë]; Zarfet [letër shkrimi]; Kutitë e
kapakëve të kartonit; Filtra (Kafe letre -); Kalendarë; Centro të vogla prej letre; Kartat për
radhitjen e dokumenteve; Karta; Etiketat për kartat e indeksit; Cilindra prej kartoni;
Katalogë; Ngjitëse për zyra ose për qëllime shtëpiake; Fotografi montimi (Aparat për -);
Ngjitëse dhe ngjitëse të tjera për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; Ngjitëse për zyra ose
për qëllime shtëpiake; Shpërndarësit (shiritat ngjitës -) [materialet e zyrës]; Kapëse të
fletëve; Qese për gatim me mikrovalë; Letër karboni; Letër kopjimi; Korrektor [materialet e
zyrës]; Bojë korrigjuese [heliografi]; Shkumës për litografi; Mbajtësit e shkumësave;
Kapakë për stilolapsa me kapakë; Vizore franceze, që përdoret për vizatimin e vijave të
lakuara; Grykashkë prej letre; Grykashkë me mëngë, prej letre; Materiale mësimore dhe me
instruksione (përveç aparatit); Të tjera për zyra ose për qëllime shtëpiake; Markera për
librat; Letër ndriçuese; Letra çeliku; Punime litografike të artit; Përforues të zyrës;
Përforues të zyrës; Kartat e shpuara, shtypura për makinerinë Jacquard; Letra absorbuese;
Lidhës për blloqe; Letër paketuese me flluska (plastike -) për ambalazhimin ose paketimin;
Penelat e piktorëve; Telajo për pikturë; Tavalloz për piktorë; Furça për bojaxhi; Penela;
Kavaletat e piktorëve; Shkumësa markues; Stilolapsa markues; Krehra gdhendës; Fleta me
figura; Mbajtësit e plumbit të lapsit; Paste për modele; Materialet e modelimit; Argjil për
modelim; Dyllë për modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina përshëndetëse muzikore;
Shtypësit e kartës së kreditit, jo-elektrike; Treguesit e skemave [chart pointers], jo
elektronike; Blloqe shënimi; Kapëse letrash; Aparatura numerike; Oleografe; Dosje
[materiale për zyrë]; Pantografe [mjete vizatimi]; Letër; Letër Xuan për piktura dhe
kaligrafi kineze; Letër për makineritë regjistruese; Materiale zyre; Shirit prej letre; Fleta
[zyrë]; Peshqirë për fytyrën prej letre; Peshqirë për duart prej letre; Letra mâché;
Mbështjellëse prej letre për vazot e luleve; Hapësit e zarfeve; Fjongo prej letre; Prerësit e
fletëve [zyrë]; Peceta tavoline prej letre; Shami prej letre, Trasta; Mbështjellësit ngjyrë gri
të librave; Mbulesat e sirtarëve prej letre, të parfumuara ose jo; Pastel; Gjurmim modeli;
Pëlhurë gjurmuese për krijimin e formave në copë; Letër gjurmuese; Letër pergamene;
Vula [stampa]; Postera; Tabela reklamuese prej letre ose kartoni; Qese plastike për
jashtëqitjet e kafshëve; Centro prej letre; Materiale paketuese prej letre ose kartoni;
Portrete; Kartolina; Broshura [Prospectuses]; Produkte fshirëse; Goma, fshirëse për zyra;
Fshirëse metalike [shields]; Gdhendëse; Libra me përmbledhje financiare; Mbështjellëse
për pasaportë; Letër orizi; Dërrasa për vizatim; Gjilpëra për qëllime shkrimi dhe vizatimi;
Stilolapsa për vizatim; Gjilpëra me kokë për në mur; Vizore ne formë T-je për vizatim;
Buletine; Indekse; Kuti kremi prej letre; Letra jo vetëm për lojë; Shtresa absorbuese prej
letre ose plastike për paketimin e ushqimit; Letra me figura; Kuti prej kartoni ose letre;
Portofol për çeqe; Lapsa prej gurit të butë; Gurë të butë për shkrim; Tabela shënjuese prej
letre ose kartoni; Vula për letra; Shkumësa të rrobaqepësve; Zarfe me figura; Modele
qepjesh për rroba; Penë; Mbajtëse boje; Instrumente shkrimi; Libra për shkrim ose vizatim;
Shkumës për shkrim; Kuti shkrimi [zyrë], Materiale shkrimi; Furça shkrimi; Centro
tavoline; Botime të printuara; Mjete shkollore; Pjata me figura; Kapëset që mbajnë faqet e
librit të ndara; Ngjitëse letër për zyrë ose qëllime shtëpiake; Korniza për kompozime,
piktura [printim]; Rafte; Dyllë për vulosje; Makineri vulosjeje për zyra; Kompozime për
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vulosje për qëllime zyre; Ngjitëse për vulosje të zarfeve;Vula; Letër argjendi; Shkumësa në
formën e llakut; Mbajtëse fotografish; Stilolapsa prej çeliku; Ngjitëse me përbërje
niseshteje për zyra ose qëllime shtëpiake; Vula; Mbajtëse të vulave; Kuti të vulave; Kuti me
bojë; Mbajtëse të vulave; Gdhendje; Dizajne të qëndisura; Bojë; Shishe boje; Kuti boje;
Mbulesa tavoline prej letre; Mësallë prej letre; Takëm tavoline prej letre; Letër higjienike;
Sete printimi, portative [zyrë]; Transparentë për printimin e fotografive [zyrë]; Bojë
indiane; Makineri për vulosjen e zarfeve, për zyra; Centro prej letre; Trasta [zarfe, çanta]
prej letre ose plastike, për paketim; Materiale paketimi me përbërje niseshteje; Letër
ambalazhimi; Aparate dhe makineri Mimeografe; Vizore katrore për vizatim; Aparat për
errësimin e fotos; Shtresa viskoze për ambalazhim; Letra me dyll; Dërrasa të zeza; Letër
zbukuruese [Washi]; Materiale vizatimi; Blloqe skicimi; Sete për vizatim; instrumente për
vizatim; Lapsa prej qymyr druri; Vizore në formë trekëndore për vizatim; Katrorë për
vizatim; Orare të printuara; Revista; Gazeta; Makineri për copëtimin e letrës për përdorim
zyre; Kapëset e fletëve; Numra; Etiketë puroje; Kompase për vizatim; Kuti për ruajtjen e të
dhënave të biznesit dhe personale; Libra me adresa; Pllaka me adresat; Mprehës për lapsa
kozmetikë
17 Artikuj dhe materiale izoluese termike; Artikuj dhe materiale për hidroizolim dhe
kundra lagështisë; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Vulosjet, ngjitësit dhe
mbushësit; Polimer elastik (Elastomer); Artikuj dhe materiale parandaluese dhe rezistente
ndaj zjarrit; Role ngjitëse, shirita, breza dhe ambalazhues; Artikuj dhe materialet të izolimit
dhe pengesave; Materialet e restaurimit dhe riparimit të gomave; Materialet absorbuese dhe
paketuese, amortizuesit e dridhjeve; Aranzhimet e luleve (Mbështetje me shkumë për -),
[produkte gjysmë të gatshme]; Paketimet e përbashkëta; Shirita ngjitës; Kompozime izolimi
nga ambienti i jashtëm (Weatherstripping); Materialet izoluese; Unaza bllokuese ; Shiritat
ngjitës kundra thatësirës; Fije elastike, jo për përdorim në tekstile; Bllokuese e dritareve
prej gome; Izolimi i ndërtesave nga lagështia (Substancat për -); Materiale izoluese
refraktare; Materiale filtruese prej shkumës plastik gjysmë të përpunuar; Mbështjellëse e
celulozës së rigjeneruar, përveç atyre për paketim; Bllokues për nyje; Zorrë të ujit për
kopshtin; Mbulesa anti-dritë për dritare [Mbulesa të lyer]; Kapak gome për kavanoza; Fije
prej gome, jo për përdorim në tekstile; Sahate prej gome; Materiale gome; Absorbues
cilindrik prej gome; Unaza prej gome; Litarët e gomës; Tapa gome; Izolatorë; Izolatorët për
rrjetet elektrike; Bojëra izoluese; Ngjitëse izoluese; Shtresa izolues; Llak izolues; Pëlhura
izoluese; Izolimi (Fletë metalike për -); Doreza izoluese; Materiale izoluese; Vajra izolues;
Letër izoluese; Stuko; Shirita ngjitëse, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose
shtëpiake; Mbështjellëse plastike, jo për ambalazhim; Fijet e materialeve plastike, jo për
përdorim të tekstilit; Tubat të kanavacës; Materiale paketuese prej gome ose plastike;
Materiale izoluese kundër zhurmave; Tuba prej materialit të tekstilit; Tubat fleksibël, jo
prej metali; Ngjitëse letër, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake;
Plastika gjysmë të përpunuara; Rrëshirë sintetike [produkte gjysmë të gatshme]; Rrëshirë
akrilike [produkte gjysmë të gatshme];Bllokueset e dyerve prej gome; Lavatrice prej gome
ose fibra të vullkanizuara [fibra]; Trasta [zarfe, çanta] prej gome, për paketim; Çarçafë
viskoze, përveçse për paketim; Materialet jo-përçuese për mbajtjen e nxehtësisë; Paketimet
e papërshkueshme nga uji; Mbulesa.
18 Valixhe, çanta, portofola dhe mbajtëse të tjera; Çadra dhe Çadra dielli; Bastunë; Çanta
drejtkëndore; Mbajtëse kanguri për fëmijët; Mbajtëse të lidhshme për fëmijët; Çanta për
plazh; Veshje për kafshë; Shkop për alpinistët; Portofola; Çanta për kampist; Mjete per
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femije; Shtresa për kafshë; Çanta drejtkëndore attaché; Kuti prej lëkure; Çanta në formë
rrjete për pazar; Çanta për Pazar; Çanta me rrota për pazar; Etiketa prej lëkure; Mbulesa,
prej lëkure për susta; Skelet për çadra dhe çadra të diellit; Trasta ne formë katrore; Bastunë;
Çanta dore; Etiketa për valixhe; Veshje për kafshë; Qafore për kafshë; Valixhe; Doreza për
valixhe; Çanta dore; Doreza për çanta; Çanta për kapele pre lëkure; Çanta (Lojëra-)
[aksesorë për gjueti]; Kuti për letra lojërash; Kuti prej lëkure; Kuti prej fibrash të
vullkanizuara; Çanta për mbajtjen e kostumeve për udhëtim; Valixhe dore; Valixhe me
rrota; Kompresor për amortizimin e goditjeve, e përshtatur për valixhe; Valixhe metalike;
Mbajtëse kartash krediti [Portofola]; Lidhëse, për të lidhur fëmijët; Fije lëkure; Rripa
(Lëkurë-); Imitime të lëkurës; Lidhëse lëkure prej qentë; Lëkurë artificiale; Rripa lëkure;
lidhëse këpucësh (Lëkurë-); Çanta veglash, bosh; Maska për qentë; Pjesë lëkure për
mobilie; Mbulesa prej lëkure për mobilie; Pëlhurë prej pambuku [imitim i lëkurës]; Valixhe
me motor; Valixhe me muzikë; Çanta [Japoneze për në shkollë]; Çadra; Doreza për çadra;
Portbagazhe për udhëtim; Sete për udhëtim [veshje prej lëkure]; Çanta për udhëtim; Çanta
shpine; Doreza për çanta; Lidhëse për patina; Mbajtëse çelësash;Çanta shpine; Mbulesat e
çadrave; Lidhëse, rrip lëkure për kraharorin; Paterica në formë tavoline; Çadra dielli; Çanta
sporti; Doreza bastuni; Blloqe për konferenca; Çanta të thjeshta praktike; Tefillin [një kuti
të vogël prej lëkure që përmban tekstet hebraike]; Doreza për mbajtjen e qeseve; Trasta
[zarfe, çanta] prej lëkure për paketim; Kuti për kartat e biznesit; Bastunë.
20 Vida, jometalike; Fiksuesit e kabllove, lidhësve dhe mbajtësit e kabllove, jometalike;
Fiksuesit e tubave, lidhësve dhe mbajtësve, jo-metalikë; Kuti, dhe kapakët dhe mbajtësit e
tyre, jometalike; Kapakë për enë, jometalike; Strehim dhe shtretër për kafshë; Kuti postare,
jo etalike; Ekrane dhe stenda, jometalike; Arka, dhe mbajtëse arkash, jometalike; Varëse
rrobash, Mbajtëse rrobash [mobilie]; dhe varëse muri; Kosha jometalike; Shkallë dhe
shkallët e lëvizshëm, jometalike; Mobilie dhe orendi; Korniza; Manekinë të rrobaqepësve;
Dryna dhe çelësa, jometalikë; Pasqyra,(xham me argjend); Statuja, figurina, vepra të artit,
dhe ornamente dhe zbukurime të bëra nga materiale të tilla si druri, dylli, suva, ose plastika,
të përfshira në klasë; Fuçi jometalike; Doreza për dyer, porta dhe dritare, jometalike;
Valvula, jometalike; Djep për foshnjat; Shtretër; Ballat e krevatit; Mbulesa, përveç lirit;
Koshere bletësh; Korniza fotografish; Vazo lulesh; Kontejnerë metalikë, jo prej metali;
Kuti postare, jo prej metali ose murateri; Kuti me dru ose të plastik; Mbajtëse libras,
[mobilie]; Rafte librash; Rafte të bibliotekave; Mbajtëse furçash; Buste prej drurit, dylli,
suva ose plastik; Dyshekë për kampim; Kolltukë; Kontejnerë, jo prej metali, [magazinim,
transport]; Dekore prej plastike për produktet ushqimore; Kunja, jo prej metali; Upa, jo prej
metali; Ulëse dushi; Sirtarë për kabinete dokumentesh [mobilie]; Etiketa plastike; Rafte
mobiliesh; Brava, jo prej metali, për automjete; Dërrasë fuçie; Fuçi jometalike; Fuçi të
vogla, jo prej metali; Çezma, jo prej metali, për kazanë; Pajisje të dritareve jo metalike;
Bllokuese të dritareve, jo prej metali ose prej gome; Lidhëse, jo prej metali, për dritare;
Bulonat e montimit (jometalike); Punime arti prej druri, dylli, suva ose plastik; Shporta për
peshkim; Shtiza flamuri, jo prej metali; Tapa shishesh jometalike; Mbajtëse shishesh; Tapa
druri për shishe; Shishe prej druri; Kapakë druri, jo prej metali; Varëse jo prej metali;
Dërrasë mishi [tavolina]; Mobilie ndarëse qe qëndrojnë në këmbë; Mbajtëse arkash me
rrota jo prej metali; Varëse muri jo prej metali; Varëse perdesh; Mbajtëse perdesh, jo prej
materiali tekstil; Unaza të perdeve; Kashtë e përpunuar; Krehër dylli për koshere bletësh;
Rafte pjatash; Rafte armësh; Kosha për transportin e sendeve; Varëse për banjë, jo prej
metali; Pasqyra dore [pasqyra tualeti]; Varëse çantash, jo prej metali; Mbajtëse peshqirësh,
172

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

të fiksuar, jo prej metali; Dollap për peshqirët; Arka; Numra shtëpish, jo prej metali, jondriçuese; Brirë të drerit; Stola; Shirita prej druri; Role prej druri për fill, mëndafsh,
spango; Hojë; Brirë, të punuar ose gjysmë të punuar; Mbulesa (veshje-); Mbajtëse
kapelash; Kafaze për kafshët shtëpiake; Byzylykë identifikues, jo prej metali; Etiketa
jometalike për qentë; Blindues të brendshëm, tekstil për dritaret; Dyshekë gjumi me ajër;
Kapëse metali; Rrjeta rreth oxhakut; Bidonë plastikë, jo prej metali; Pjesë anësore për
mobiliet; Tavolina me rrota për kompjuter, [mobilie]; Kabinete për ruajtjen e dosjeve;
Sëndukë, jo prej metali; Tavolina për fëmijë; Rrethore; Jastëkë; Varëse për rrobat; Varëse
për në mur, jo prej metali; Manekinë të rrobaqepësve; Portmanto; Doreza dyersh, jo prej
metali; Komo; Tavolina për në hyrje; Jastëkë; Jastëkë cilindrikë; Jastëkë për fëmijë; Koka
të sediljes; Jastëkë për suportin e kokës së fëmijëve; Koral; Fije thupre; Tapa druri për
shishe; Dërrasa për gricje për macet; Kryqe prej druri, dylli, suva, plastic, perveç
bizhuterive; Punime arti prej druri,dylli, suva ose plastik; Kosh ku luajnë fëmijët; Kuti
veglash, jo prej metali, bosh; Sëndukë veglash, jo prej metali, bosh; Pupitër; Shtrate për
kafshët; Dyshekë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Jastëkë divanësh me ajër, jo për
qëllime mjekësore; Jastëkë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Dyshekë me ajër, jo për
qëllime mjekësore; Qilima për të lozur fëmijët; Mobilie; Zbukurime mobiliesh; Djepe të
vogla; Guaska; Kuti si fole për kafshët shtëpiake; Freskuese për përdorim vetjak, joelektrike; Vida fiksuese, jo prej metali; Kuti si fole; Kuti për nxjerrjen jashtë të qeseve, me
mbetje të qenve, jo prej metali; Perde; Kontejnerë për kullimin e vajit; Perde me rruaza për
dekorim; Tabela njoftuese prej druri ose plastike; Strukture në formë kornize anash murit;
Lidhëset e perdeve; Pjesë druri për kosheret e bletëve; Grepa për peshkim; Punime kashte;
Tavolina për makinat llogaritëse; Rafte; Shula, jo prej metali; Nyje, jo prej metali; Rafte për
ekspozim; Stola; Karrige portative; Tabela treguese prej druri ose plastike; Mbajtëse
çadrash; Shporta të thurura [materiale thurjeje]; Rrotulla jo mekanike, jo mekanike, për
zorra fleksible; Gjepa, jo prej metali, jo mekanike, për zorra fleksible; Brava, përveçse
elektrike, jo prej metali; Çelësa plastikë; Tavolinë për organizimin e bizhuterive; Tabela për
varjen e çelësave; Mbajtëse kostumesh; Bufe; Vida, jo prej metali; Vida fiksuese, jo prej
metali; Vidha, jo prej metali, për shishe; Sergjen për makinat e shkrimit; Tavolina për
shkrim; Tavolina mësimi; Dollapët metalikë për shkolla; Mobilie për shkolla; Shtresa për
veshje [gardërobë]; Kontejnerë pluskues, jo prej metali; Tavolina me rrote; Karrige metali;
Pasqyra (xham argjendi) Pllaka xhami; Sëndukë për lodra; Shkallë prej druri ose plastike;
Çento ngjitëse, të lëvizshme, për lavamanin; Shkopinj mbajtës, jo prej metali, për bimë ose
pemë; Bazament për vazot e luleve; Shtylla, jo prej metali; Statuja prej druri, dylli, suva ose
plastik; Shkallë, jo prej metali; Tavolina ku qëndron në këmbë; Korniza të qëndisura;
Bllokues dyersh, jo prej xhami, metali ose kauçuku; Mbrojtëse anësore për djepin, përveç
lirit të shtratit; Vijë ndarëse me kashtë; Thurje me kashtë; Dyshek (Kashte -); Karrige;
Portmanto; Tabaka, jo prej metali; Shporta për bukën e pjekësve; Qilima për shkallët;
Tavolina; Shporta për balancimin e peshës, të lidhura me një shkop që mbështetet në
shpatulla [zgjedhë]; Shkallë të ulëta, jo prej metali; Reze dyersh, jo prej metali; Bulona
jometalike dyersh; Bllokuesit e dyerve, jo prej metali ose kauçuku; Doreza dyersh, jo prej
metali; Zile dyersh, jo prej metali, jo-elektrike; Çok dyersh, jo prej metali; Lloz, dry, jo prej
metali; Mekanizëm për hapjen e dyerve, jo prej metali; Enë për paketim prej plastike;
Kapëse plastike për mbylljen e trastave; Tapa mbyllëse, jo prej metali; Xham (argjendi-)
[pasqyra]; Rafte për ekspozim; Shtëpi zogjsh; Unazat e perdeve; Mekanizma rrotulluese për
grilat; Shina suporti për perde; Druri i perdes; Shtrate të vegjël për ndërrimin e fëmijëve;
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Dyshekë për ndërrimin e fëmijëve; Djepe; Tingëlluesit e erës ; Reze dyersh, jo prej metali,
për mobilie; Tavolina të planimetrive; Rafte revistash; Rafte gazetash; Grepa, jo prej
metali; Kabinete druri.
21 Artikuj pastrimi dentar; Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, materialet e furçave;
Pajisjet për kontrollin dhe zhdukjen e parazitëve; Sende për tavolinat pajisje për gatim dhe
enë; Enë qelqi, enët e pijeve dhe artikuj për bare; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe të
këpucëve; Enë kozmetike, tualeti, dhe artikuj banje; Aparat për aromën e ajrit; Kosh
plehrash; Artikuj pastrimi; Kasat e monedhave (Piggy banks); Statuja, figurina, pllaka dhe
vepra të artit, të bëra nga materiale të tilla si porcelani, terakota ose qelqi, të përfshira në
klasë; Xhama të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, jo të specifikuara për përdorim;
Kapakë akuariumi; Kosh plehrash; Pajisje për heqjen e grimit; Kuti me aerosol, jo për
qëllime mjekësore; Komo për qëllime shtëpiake; Pishina që fryhen për foshnjat; Furçat e
vetullave; Hinka; Dorashka për larje makine; Dorashka për pjekje; Gota; Lavamanë [enët];
Gota qelqi të pikturuara; Pajisjet e spërkatjes; Fshesa; Shkop fshese; Kriklla birre;
Mbajtësit e luleve dhe bimëve [rregullimi i luleve]; Spërkatës për ujitje të luleve dhe
bimëve; Korniza dritaresh; Vazo lulesh; Copë për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim;
Kuti për ëmbëlsira; Furça (me përjashtim të penelave); Pipeta; Tiganë; Sapllakë; Kunjat e
metalit (Gatim -); Dërrasa e bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për qëllime
shtëpiake; Tavolina për hekurosje; Bazamenti i hekurit; Furça; Llamba qelqi; Kokat e
furçave elektrike të dhëmbëve; Mallrat të lidhura me furçat; Buste prej porcelani, qeramike,
enë prej argjile, terakota ose qelqi; Enët e gjalpit; Kapakë për mbulimin e gjellës; Lëkura të
dhisë të egër për pastrim; Stolitë kineze; Mbyllje për kapakët e tenxhereve; Aparat
deodorant për përdorim personal; Gota për vezët; Kova; Kavanoza; (Qelqi -); [carboys];
Kova me akull; Kupa me akullore; Kapëset e akullit; Furça (elektrike), me përjashtim të
pjesëve të pajisjeve; Tërheqja dhe vrasja e insekteve (Pajisjet elektrike për -); Krehër
(elektrik); Heqësit e pushit, elektrike apo jo-elektrike; Hapëse për tapat e shisheve, elektrike
dhe jo-elektrike; Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Furça dhëmbësh, elektrike;
Pajisje e vendosur në prizë me ilaç kundër mushkonjave; Xham i emaluar, jo për ndërtim;
Takëm tryeze; Takëm për vaj; Shkopinj për të ngrënë; Çark minjsh; Tava kulluese;
Figurina porcelain, qeramike, argjile, terakote ose qelqi; Termusë; Shishe; Kurthe për
mizat; Mizakapëse; Kube me akull; Enë kuzhine; Legena me ujë për kafshët; Doreza për
kopshtarinë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Enë perimesh; Kuti me erëza; Kanoçe
për ujitje; Lugët e gatimit [enë gatimi]; Përçues elektrikë gjobë me pjesë xhami; Xham, i
papunuar ose gjysmë i punuar, përveç xhamave për ndërtim; Shishe qelqi; Pagure qelqi
[enë];Kutitë e qelqit; Gota [enët]; Tasat e qelqit; Mozaikët e qelqit, jo për ndërtim; Qelq
pluhur për dekorim; Lesh xhami, përveç izolimit; Dorashkat e furrës; Soba portative [enë
gatimi]; Mbështetëse paralele [Gridiron supports]; Krehra e flokëve (me dhëmbëza të
mëdha); Pompë për zhbllokimin e lavamanëve; Makineri për prodhimin e makaronave, me
dorë; Mjetet e pastrimit, me dorë; Bularësit e kafesë, me dorë; Bluarës të piperit, me dorë;
Bluarës për qëllime shtëpiake, me dorë; Kapëse për zgjatjen e dorezave; Mjete shtëpiake;
Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Varëse
pantallonash; Kurthe insektesh; Enë e izoluar nga nxehtësia; Pagure izolues; Enë për pije të
izoluara nga nxehtësia; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Tabaka; Shërbyese të kafesë
[takëm]; Furçat për pastrimin e enëve, me bisht të gjatë; Krëhëra; Kutitë e krëhërëve; Kanë;
Dekanter vere; Etiketat për dekanterët; Mbulesa të djathit; Tiganë; Kavanoza për biskota;
Qeramikë për qëllime shtëpiake; Fikës qirinjsh; Kavanozat e qirinjve [mbajtësit]; Unaza
174

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

qirinjsh; Kallëm për zgjatje për veshje; Qëruese (hudhër -); [enë kuzhine]; Çengel për
mbërthimin e kopsave (Buttonhooks); Enë gatimi [molds]; Sete m tenxhere gatimi; Kazanë
gatimi; Çanta të për gatim, përveç atyre për mikrovalëve; Tenxhere gatimi; Enë gatimi, jo
elektrike; Kosha për qëllime shtëpiake; Damixhanë; Furça kozmetike; Mjete kozmetike;
Spatulet kozmetike; Hekura për kollare; Kristale [qelqe]; Enë me forma të ndryshme për
kek; Enë kuzhine; Mjete kuzhine; Furçat për lyerje; Pakotë ftohta për freskimin ushqim dhe
pije; Çanta izotermike; Shishe frigoriferike; Punime të artit prej porcelani, qeramike,
argjile, terakota ose qelqi; Vezë fole, artificiale; Ngjitëse për enët; Shandanë; Sete me liker;
Kulluese për përdorim shtëpiak; Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për vazot e luleve;
Mbajtëse thikash për tryezë; Përzierës pijesh; Leckë pluhurash për mobiliet; Lecka; Thuk,
për përdorim kuzhine; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit; Enë qeramike të
thella; Furçatë thonjve; Bazmante për gota, jo prej letre ose tekstili; Centro tavoline, jo prej
letre ose tekstili; Centro, jo prej letre ose tekstili; Aparat për marrjen e pluhurit, jo elektrike;
Ngrohës për biberonat, jo elektrike; Enë avulli të ushqimit, jo elektrike; Enë të ngrohta, jo
të nxehura elektrikisht; Ndarësit e vezëve, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; Tiganë të
thellë, jo elektrike; Shtypës frutash, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Filtra kafeje, jo
elektrike; Ibrik kafeje, jo-elektrike; Filtruese të kafesë, jo elektrike; Përzierëse [Blenders],
jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Grirëse për kuzhina, jo-elektrike; Lustrim dylli (Aparat
për -), jo-elektrike; Aparat dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike;
Rrahëse, jo-elektrike; Piskatore, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Autoklava, jo-elektrike,
për gatim; Pajisje për lustrim dylli, jo-elektrike, për këpucë; Shtypëse petullash, jo-elektrike
[enë kuzhine]; Kutitë ftohëse, jo-elektrike; Shtypëse pitesh, jo-elektrike; Ibrik, jo-elektrik;
Makineri shtypëse për përdorim kuzhine, jo-elektrike; Gota me fruta; Çarës arrash; Doreza
për furrë; XHam ngjyre qumështi; Gota prej letre ose plastike; Kuti me peshqirë dore;
Kosha për letra; Pjata prej letre; Avullues parfumi; Enë me erëza; Furça; Shporta për piknik
duke përshirë edhe enët; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit; Prerëset e
biskotave; Zbardhuese dorezash; Lustrim i lëkurës; Materiale lustruese për letra dhe gur;
Materiale për lustrim; Sete porcelani; Kuti për ushqim; Kompakte pluhuri kozmetike; Pufe
pudre; Kova lecke; Copa për pastrim; Impiante uji; Furça rroje; Mbajtëse për furçat rroje;
Çarqe minjsh; Ndezës parfumesh; Absorbuesit e tymit për qëllime shtëpiake; Grirëse për
kuzhinë; Lecka për pastrim; Lugë përzierëse; Përzierësit e cocktail-eve; Tasat për sallatë;
Pinceta kuzhine për sallatë; Mbajtësit e kripës; Furça për pastrimin e rezervuarëve dhe
enëve; Pllaka lavamani; Kaci për qëllime shtëpiake; Tela për enët; Tela Gërryese për enët;
Bazamente për porcelan ose qelq; Sfungjer make-up-i; Dërrasa si bazament për të prerë për
kuzhinë; Garuzhde për të shërbyer verë; Lugë këpucësh; Furça për çizme; Kallëp për
këpucë; Mbulesa për enët; Enë, Centro [mjete për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime
shtëpiake; Mbajtëse sfungjerësh; Tiganë (Argjile-); Kuti sapunesh; Pjatapër sapun;
Mbajtëse sapuni të lëngshëm; Kulluese [Mjete shtëpiake]; Rafte [lazy susans]; Garuzhde
për të shërbyer; Mbajtëse pecetash tavoline; Unaza për të lidhur pecetat; Kullonjëse orizi
[enë kuzhine]; Shishe uji të gazuar, me tub; Furça për dyllin e skive; Kasat e lekëve;
Lopatëz për përdorim kuzhinë; Enë për bërjen e akullit dhe pijeve me akull; Mbajtësit e
menyve; Tubeti për dekorim [pako me pastë]; Tubete për dekorimin e kekut; Çyçë për
zorrën e ujit; Furça për larjen e enëve; Sapunë çeliku për pastrim; Mbajtëse vaske portative
për fëmijë; Varëse dhe unaza peshqirësh; Statuja porcelan, qeramike, argjile, terakote ose
qelqi; Lecka për pluhur; Fshesa me pendë; Enë argjile; Mbajtëse për t’i hequr dikujt çizmen
kollaj nga këmba; Kallëp për zgjatjen e çizmeve; Pëlhura (Kova të endura -); Tapa për enë
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qelqi; Thërrmuese për përdorim kuzhine; Kuti mbeturinash për kafshët; Gërryese
[Currycombs]; Tasa supe; Tabaka për qëllime shtëpiake; Ornamente për mbajtjen e frutave
ose luleve [Epergnes]; Enë për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Pjata; Pagure;
Filxhan çaji; Mbajtëse e pakove të çajit; Enë mbajtëse për çajin; Ibrik çaji; Enë mbajtëse
çaji me zbukurime; Enë çaji; Kulluese çaji; Prerësit e ëmbëlsirave; Okllai; Pjata; Fshesa për
tapete; Sheshues tapeti; Furça (Kafshë-); Krehra për kafshë; Tabaka për thërrime; Mjete
tualeti; Furça tualeti; Çanta tualet; Mbajtëse të letrës së tualetit; Kuti të letrës së tualetit;
Sfungjerë tualeti; Kapakë tenxheresh; Tenxhere; Qeramikë; Doreza furre; Copë për
mbajtjen anësore të tenxheres; Lugë akulloreje; Vaska për bebe, portative; Pagure uji;
Kafaze për kafshë shtëpiake; Hinka; Shishe alkooli; Qelqurina për pije; Enë për pije; Pipëza
për të pirë; Pipa për të pirë; Krikëll; Govatë për ushqyerjen e kafshëve; Mbulesa për
tavolinë hekurosje, me formë; Pjata filxhanash; Vazo; Banjat e zogjve; Kafaze zogjsh;
Unaza për zogjtë; Govatë për të larë; Kapëse rrobash; Rafte për tharjen e rrobave; Rafte për
tharje në lavanderi; Govatë; Pjata; Dekanter vere; Pipeta [ëine-tasters]; Kuba akulli të
ripërdorshëm; Krëhër për qerpikët; Kova leckash; Copë e leshtë për pastrim; Furçë
dhëmbësh; Fill për qëllime dentare; Kunja dhëmbësh; Kuti kunja dhëmbësh; Ndarëse prej
sungjeri për gishtërinjtë e këmbës për përdorim pedikyr; Akuariume; Enë qelqi me lule
[Terrariums] [kultivim lulesh]; Enë qelqi për mbajtjen e kafshëve reptile [Vivarium]; Tasë
sheqeri; Pinceta për sheqer.
22 Materiale të mbushura me pambuk; Litarë për tërheqjen e makinës; litarë për varjen e
pikturave; Lidhëse, jo prej metali; Shirit për ambalazhim, ose lidhje, jo prej metali; Fije, jo
prej metali, për ambalazhim ose lidhje; Libër; Spango; Spango për paketim; Mbulesë
mëndafshi; Rrjeta për ushqyerjen e kafshëve; Lidhëse dore; Shtrat që varet; Litarë fleksibël
me doreza mbajtëse, jo prej metali; Jutë; Kabllo, jo prej metali; Kapok; Rripa, jo prej
metali, për ngarkesa; Tendë prej tekstili; Çanta për larjen e rrobave; Rrjeta; Spango për
rrjeta; Rrjetë e thurur; Spango prej letre; Dyllë; Pëlhurë e gomuar; Raffia; Pajime, jo prej
metali, për ngarkesa; Litarë i trashë; Litarë; Mbulesa kundra pluhurit; Leshi punuar; Shkallë
prej litari; Litarë, jo prej metali; Çanta [zarf, çanta dore] prej tekstili, për paketim; Litarë
për paketim; Pëlhurë Brattice [Brattice cloth]; Tenda.
23 Lesh dhe fije; Topa prej pambuku; Lesh pambuku; Lesh i përpunuar chenille; Fije
elastike dhe lesh për përdorim tekstili; Lesh; fije xham fibër për përdorim tekstil; Fije
kauçuku për përdorim tekstili; Fije hempi; Fije të bëra nga perimet dhe leshi; Fije të arrës së
kokosit dhe lesh; Fibër celuloze e përpunuar dhe lesh; Fije të materialeve plastike për
përdorim tekstil; Fije liri; Fije për qepje; Fije mëndafshi; Fije për qëndisje; Fije për qepje;
Copë mëndafshi; Lesh i përpunuar mirë; Fije të leshit; Lesh për thurje; Lesh angora; Fije
pambuku dhe leshi të përdredhura.
24 Peshqirë për banjë; Çarçafë për shtrat; Etiketa të tekstileve; Perde; Materiale filtruese,
për tekstile; Tesha; Tesha kuzhine dhe tavoline; Mbulesa për mobilie; Materiale tekstili; Të
mira tekstili dhe zëvendësimet e tyre; Varëse për në mur; Copa për heqjen e make-up-it;
Peshqirë për fshirjen e xhamave; Shtrat për të fjetur foshnjat; Tesha për banjo, përveç
veshjeve; Shirita për përdorim tekstil; Pambuk i përpunuar mirë; [Dimity]; Mbulesa
shtratesh; Mbulesa shtrati prej letre; Tesha për banjë; Mbulesa për shtrat; Mbulesa jastëku;
Materiale elastike; Copë prej fijeve të mëndafshit; Etiketa për tekstile; Dekorime prej
tekstili ose plastike; Perde tekstili ose plastike; Mbajtëse prej materiali tekstili; Copë e
voglës; Mbulesa dekorativë për jastëkun; Mbulesa të thjeshta për jastëkun; Rrjeta për
mushkonjat; Mbulesa për dyshekun; Centro prej tekstili; Perde dyersh; Sixhade; Perde;
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Dyshek fjetje për kamping; Mbulesa për fëmijë; Mbulesa për dyshekët e kampingut;
Mbulesa për mobilie; Mbulesa për krevate; Shtresa par të ndërruar pelenat e fëmijëve;
Peshqirë sysh; [prej materialesh tekstili]; Peshqirë tekstili; Stof për këpucë; Pëlhura; Shami
prej tekstili; Centro tavoline prej tekstili; Centro tavoline jo prej letre; Peceta prej tekstili;
Peceta tavoline, jo prej letre; Tesha për tavolinë, jo prej letre; Mbulesa për kapakun e; (ËCse); Peceta; Çarçafë për krevate; Centro tekstili; Mushama për përdorim tavoline; Varëse
për mur tekstili; Fije materiali për teshat e brendshme të grave; Doreza për banjë; Copa të
qëndisura.
25 Veshje; Kokore; Këpucë; Taka; Kostume; Tuta për fëmijë [veshje]; Veshje për foshnja
të sapo lindura; Veshje noti; Rroba banje; Robdishan; Kapele për në ujë; Sandale për në
banjë; Shapka për në banjë; Shami për në kokë; Bereta; Çorape me gjatësi deri te pulpat;
Veshje prej letre; Kapële; Varëse për në qafë; Të brendshme për femra; Boksera; Sutjena
ngritëse; Veladon; Mantel; Mbathje; Kapele për dush; Shtrojë për këpucë; Shami e vogël
për në kostum; Sandale me tak; Veshje për ballo me kostume; Doreza; Jelek për peshkim;
Pelerinë për parukeri; Çizme për futboll; Pardesy; Galloshe; Çizme sportive; Rripa(Lekë-);
[veshje]; Pajisje për mosrrëshqitjen e këpucëve; Rripa [veshje]; Veshje gjimnastike;
Këpucë gjimnastike; Çizme gjysmë të gjata; Shaje; Dorashka [veshje]; Qafore për këmisha;
Këmisha; Bluza në formë V-je; Këpucë të drunjta; Pantallona; Geta deri tek gjunjët;
Tiranda; Korse; Kapele; Xhaketa [veshje]; Pulovra; Xhaketa të holla [veshje]; Uniforma
për judo; Korse [veshje të brëndshme]; Kapuçe për ski; Kësula; Uniforma karateje;
Kimono; Pjesë anësore për veshje [pjesë të tyre]; Veshje Ready-to-wear; Kanotiere; Korse;
Fasha për shpatullën; Kollare; Shalla për costume; Bluza me mëngë të shkrutra; Serelica;
me mëngë, jo prej letre; Serelica, jo prej letre; Veshje lëkure; Streçe; Veshmbathje; Qafore
të lëvizshme; Mantele, si të kohës së mesjetës; Mëngë; Pallto; Shami për në kokë; Korse;
Robdishan; Këllëfa për veshët [veshje]; Boksera; Kapele; Këllëfë për këmbët, joelektrikisht të nxehura; Veshje të jashtme; Veshore; Kombinime veshjesh; Shapka; Kapele
(Letra-) [veshje]; Xhupa me kapuç; Pelerina; Pellusha [veshje]; Fustane si në kohën e
mesjetës; Funde për ballerina; Shalla në formë pelerine; Pulovra; Pizhama; Veshje për
çikilistë; Sholla për këpucë; Veshje për shi; Streçe sportive; funde; Sandale; Saris [indiane];
Mantel për në plazh; Shalla; Funde me katror; Veshje për gjumë; Mask për gjumë; Vello
[veshje]; Shami koke; Çizme me lidhëse; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje anti-djersës;
Çorape anti-djersës; Çorape të gjata anti-djersë; Mbathje anti-djersë; Mbrojtëse rrobash për
pjesën e sqetullave; Dorashka për ski; Çizme për ski; Fund-pantallona; Veshmbathje;
Çorape; Tiranda të vogla për çorapet; Këpucë atletike; Këpucë sporti; Fanellë; Jelekë
atletikë; Çizme; Çizme deri tek kyçi i këmbës; Shirit koke [veshje]; Veshje për plazh;
Këpucë për plazh; Veshje të thurura; Llastik çorapesh; Çorape të gjata; Tiranda për çorape
të gjata; Streçe; Triko; Bluzë me mëngë të shkurtra; Togas; Sarafanë; Çallma; Badi për
ballerina; Pallto të gjata; Uniforma; Veshmbathje; Fund zhyponë; Xhepa për veshje; Tesha
uji për ski në ujë; Jelek; Kapele republikane.
26 Aksesorë të ndryshëm për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili; Hajmali,
përveçse ato për bizhuteri, për unaza çelësi ose çelësa; Ornamente për flokët; rul për flokët,
lidhëse flokësh, dhe flokë false; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta,lule dhe perime
artificiale; Distinktiv për veshje, jo prej metali të çmuar; Distinktiv [kopsa]; (Ornament-);
Aksesorë [Appliqué]; Krahëza noti; Mbajtëse për mëngët; Spango për rroba; Shirita dhe
fjongo, jo prej letre, për ambalazhim; Zbukurime për veshje; Kapëse zbukuruese, [aksesorë
për veshje]; Fije leshi; Ngjitëse të nxehta, për dekorimin e artikujve tekstile; Mbërthyese
177

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

prej metali; Shirita elastikë; Mashë flokësh, elektrike dhe jo elektrike; Mjekër false;
Mustaqe false; Kapëse perdesh; Pendë [aksesorë për veshje]; Gishtëza për qepje; Ngjitëse
me nxehtësi për riparimin e artikujve tekstile; Fije ornamentale anësore për veshje; Set për
qëndisje; Mikë me xhingla; Qëndisje floriri; Kapëse rripi; Kapëse flokësh; Kapele për
lyerjen e flokëve; Karfica të vogla; Karfica; Rrjet për flokët; Fjongo për flokët; Artikuj
dekorativ për flokët; Bareta; Ekstension për flokët; Flokë të gjatë false; Crochet hooks;
Varëse; Gjilpërë lidhëse; Kapëse pantallonash për çiklistët; Kapëse të tirandave; Shirita për
kapele; Gjilpëra entomologjike; Funde me palë; Qepje anësore për veshje; Kopsa metalike;
Veshje me palë; Kapëse fustanesh; Funde; Kopsa; Ngjitëse për fiksimin dhe kapjen e
varëseve të rrobave; Kurora lulesh artificiale; Lule artificiale; Fruta artificiale; Litarë prej
lulesh artificialë; Rruaza, përveçse për të bërë bizhuteri; Bimë artificiale; Litarë prej lulesh
artificiale për krishtlindje; Litarë ndriçues prej lulesh për krishtlindje; Kurora artificiale
lulesh për krishtlindje; Kurora ndriçuese artificiale lulesh për krishtlindje; Vegla për
qëndisje, përveç fijes; Letër për kapjen e flokëve; Flokë njeriu; Pajisje për vendosjen e fijes
në gjilpërë; Mbajtëse gjilpërash; Kuti për gjilpëra; Jastëkë të vogla për gjilpëra; Gjilpëra;
Gjilpëra për makinat e përpunimit të leshit; Kuti për qepje; Gjilpëra për qepje; Mëngë false;
Rula për përdredhje; Xixa për veshje; Paruke; Flokë false; Dantellë; Shirit për çmime;
Kapëse flokësh; Zinxhirë; zinxhirë për çanta; Fjongo për qëndisje Kopsa metalike; Tokëza
për rripa [aksesorë për veshje]; Piskatore; Lidhëse këpucësh; Varëse për këpucë; Ngjitëse
këpucësh; Mbështetëse për super për veshjet; Qëndisje argjendi; Bobina për leshin e
qëndisur [jo pjesë për makina]; Numrat e përmasave; Jastëk i vogël për gjilpëra; Gjilpëra,
përveç bizhuterive; Qëndisje; Gjilpëra për qëndisje; Kallëp për arnim; Gjilpëra për arnim;
Pendë struci [aksesorë për veshje]; Gjilpëra për thurje; Paruke për meshkuj; Bishtaleca;
Mbajtëse perdesh; Pendë zogjsh [aksesorë veshjesh]; Shaje dantellë.
28 Pajisje për gjueti dhe peshkim; Dekorime festive dhe pemë artificiale për krishtlindje;
Pajisje për not; Lodra, dhe lojëra; Artikuj dhe pajisje per sport; Aparat video game-i; Pajisje
për peshkim; Grepa për peshk; Grep për peshkim; Bobinë për peshkim; Tel për peshkim;
Komardare për pishina; Rraketake [lodra]; Makineri për hedhjen e topit; Shirita për
gjimnastikë ritmike; Topa bilardoje; Trekëndësh bilardoje; Tavolina bilardoje; Karta
bingoje; Dërrasë për sërf; Harku, për gjuajtje me hark; Pajisje për gjuajte me hark; Doreza
për boks; Lojëra tryeze [board games]; Zbukurime për pemët e krishtlindjeve, përveç
artikujve iluminues; Mbështetëse për pemën e krishtlindjeve; Tavllë [lojëra]; Kuti tavlle;
Domino; Balona; Triçikleta për fëmijë [lojëra]; Dron [lojëra]; Kallam për gjueti ose
peshkim; Targete elektronike; Mbrojtëse fasha për bërrylat [artikuj sporti]; Këndore për
foshnje; Llastiqe për stërvitjen e kraharorit; Pistoleta (me gogla me bojë-); [artikuj sporti];
Maska kostumesh; Topa për badminton; Makina lodër të telekomanduara; Makineri për
stërvitje fitness; Lojëra (Aparate për-); Lodra për magji; Lojëra sallonesh; Kambana për
pemë krishtlindjesh; Doreza golfi; Shkopinj golfi; Çanta golfi, me ose pa rrota; Karroca për
çantat e golfit; Artikuj gjimnastike; Girroskope dhe stabilizues fluturimi për aeroplan;
Dorashka për lojëra; Balona trekëndore; Spango për balona; Shkopinj për hokej; Lojëra me
patkua; Plastelina; Tavolina për lojëra; Telekomanda për video lojëra; Kaleidoskop; Lojëra
me letra; Skittle (lojëra); Mbajtëset e qirinjve për pemën krishtlindjeve; Rrjeta për kapje;
Pajisje për ecje; Gogla; Fishekzjarrë [për krishtlindje]; Plastelina; Mbrojtëse fasha për
gjurin; (artikuj sporti); Vegla për gjueti ose peshkim; Çizme patinazhi; Shirita zbukurues
për festa; Lojëra rrotulluese; Çanta për cricket; Kallam [artificial]; Borë për pemët e
krishtlindjeve (Artificiale-); Steka bilardoje; Pesha për palestër; Kafshë pellushi lodër me
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mbulesa; Boshti i peshave për palestër; Lojëra me gjueti; Tullumbace; Pistoleta ajëri;
[lodra]; Mah-jong; Kukulla; Maska [lodra]; Kukulla matrushka [kukulla ruse]; Telefona
[lodër]; Lodra me automjete; Gjilpëra për pomp për fryrjen e topave; Rrjeta për sport;
Makineri për lojëra; Lopata vozitëse; Kapele për party; Piñata; Pistoleta lodër; Kafshë
pellushi; Lojë me rrathë; Kafshë pelushi; Thasë boksi; Shënuesit për bilardo; Kukulla;
Krevate kukullash; Biberonë për kukulla; Shtëpi kukullash; Rroba për kukulla; Dhoma për
kukulla; Puzzles; Lidhëse për dërrasë sërfi; Lojëra me zile; Skuterë -lojëra]; Patina: Rrota
për ruletë; Kuti shahu; Lojëra shahu; Kuaj lodër; Zbukurime për party; Mbrojtëse pulpash;
[artikuj sporti]; Targete; Doreza tenisi [aksesorë për lojëra]; Slita (artikuj sporti); Patina për
patinazh në akull; Rrjeta fluturash; Globe prej bore; Mbulesë mbrojtëse për ekrane dhe
lojëra; Fasha mbrojtëse [pjesë të veshjeve të sportit]; Pishina (Noti-) [artikuj për lojë];
Dërrasa për not; Matëse të kafshimit [për peshkim]; Lopatë për not; Krahëza uji; Rripa për
not; Xhaketa për not; Sapunë me flluska [lodra]; Skejborde; Lodra për festë; Pompa të
përshtatura për përdorim; metopa për lojëra; Topa për lojëra; Lojëra; Tavolina futbolli; për
ambiente të brendshme; Zarë; Lodra; Lodra për kafshë shtëpiake; Automjete prej lodre;
Lodra të vogla; Modele të ndryshme lodrash; Robotë lodër; Raketa; Llastiqe për gjuajtje
[artikuj sporti];Telekomanda për lojëra; Telekomanda për lodra; Shkop për përdredhje;
Ekran (Kamoflim-); [artikuj sporti]; Arusha teddy; Aparat për hedhjen e topave të tenisit;
Rrjeta tennis; Maska teatri; Mbështetëse (për atletikën e meshkujve-); [artikuj sporti];
Zbukurime për party; Tavolinë për tenis; Pajisje për gjuetinë e pëllumbave [targete]; Kurthe
për pëllumbat; Lojëra portative; Lojëra portative dhe lojëra me funksione telekomunikative;
Trampolina; Lojëra tavlle; Kozmetik për lodra; Automjete lodër; Ski për ujë; Pemë për
krishtlindje prej materiali sintetik; Shilarëse; Kuti për zaret; Lojëra me shigjeta; Disqe
fluturuese [lodra]; Tapa dinamiti [lodra].
29 Peshq, Fruta deti, Molusqe; Erëza për peshk dhe prodhime deti; Mish; Erëza për mish;
Reçel, gliko, komposto, fruta, perime; Djathë; Produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna;
Supra, ekstrakte mishi; Fruta te përpunuara; Kërpudha dhe perime (duke përfshirë arrat dhe
bimët barishtore); Vezë zogjsh dhe produktet e tyre; Insekte të bëra gati dhe larvat; Ajvar
[Speca të konservuara]; Qumësht proteinik; Ekstrakte barishteje për ushqim; Alginate për
qëllime kulinare; Prodhime veze joalkoolike; Pure me mollë; Fruta të përpunuara; Pastë
patëllxhani; Djathë i bardhë; Supë; Gjalpë; Krem gjalpi; Kosë; Mish i marinuar; E bardhë
veze; Peshk i marinuar; Vezë pluhur; Albumen për qëllime kulinare; Gjalpë kikiriku;
Eskamole (Larva milingonash); të përgatitura]; Fole e ngrënshme zogjsh; Turshi; Vaj ulliri
i pastër; Falafel; Patatina me yndyrë të pakët; Përzierje me yndyrë për copat e bukës; Fileto
peshku; Ushqime të bëra prej peshkut; Peshk i konservuar; Përzierje me përbërje peshku;
Të dyja koncetratet; Ekstrakte mishi; Mish i konservuar; Fruta të thata; Fruta të ruajtura në
alkool; Reçel frutash; Pulpa e frutave; Ushqime me bazë frutash; Reçel; Mish i ngrirë;
Perime të ngrira; Perime, të gatuara; Fruta të gatuara; Xhelatin; Bajame; Perime, të
konservuara; Përzierje perimesh; Salca me perime; Pije me qumësht are kokosi; Pije me
qumësht kikiriku; Pije me qumësht bajameje; Arrë kokosi, e tharë; Perime, të thara; Arra të
aromatizuara; Qumësht i kondensuar; Avokado e shtypur [guacamole]; Qumësht tërshëre;
Reçel xhenxhefili; Kos; Gjalpë kakao; Fruta të kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara; Patatina;
Patatina të thërrmuara; Qofte prej patateje; Patate të fërguara; Haviar Pije; me qumësht
[Kephir]; Hummus; Kimchi [Perime të fermentuara]; Gjalpë are kokosi; Vaj are kokosi dhe
yndyrë [për ushqime]; Qumësht are kokosi; Vaj arre kokosi për ushqim; Ëmbëlsirë me fruta
[compotes]; Reçel; Karçof, i konservuar; Fruta me kokrra, të konservuara; Fasule, të
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konservuara; Thjerrëza, të konservuara; Ullinj, të konservuar; Kërpudha, të konservuara;
Fasule soya, të konservuara, për ushqim; Zhardhok kërpudhash, i konservuar; Qepë, të
konservuara; Peshq,të konservuar; Hudhra [të konservuar]; Alga deti, të konservuara
[laver]; Perime të konservuara; Mish i konservuar; Fruta të konservuara; Supa; Pije
qumështi [kumys]; Mëlçi të skuqura; Vaj të farës së lirit për qëllime kulinare; Lecithin për
qëllime kulinare; Vaj misri për ushqim; Qumësht bajameje;Maragarin; Maramalad;
Qumësht; Zëvendësime të qumështit; Qumësht i fermentuar; për qëllime kulinarie; Pije
qumështi; Prodhime qumështi; Qumësht i tharë; Hiri i qumështit; Koktej me qumësht;
Guaska deti, jo të gjalla; Insekte të ngrënshme, jo të gjalla; Peshk; Krustacë, jo të gjallë;
Lloje sardelesh, jo të gjalla; Sardele, jo të gjalla; Butak, jo i gjallë; Shpendë, jo të gjalla;
Salca me bazë arrash; Fruta, të konservuara; Sallata me fruta; Vaj ulliri për ushqim; Vaj e
trungut të palmës për ushqim; Pastë perimesh; Sheqer pektinë; për qëllime kulinare; Lëngje
perimesh për gatim; Turshi; Salcë me boronicë të kuqe; Qumësht i fermentuar; Pastë
frutash e përpunuar; Vaj kolza për ushqim; Qumësht orizi; Ryazhenka [qumësht i pjekur i
fermentuar]; Rrush i thatë; Krem me bazë perimesh; Kremë [prodhime qumështi]; Lakër
turshi; Lëkurat e frutave; Shllak ëmbëlsire; Yndyra e derrit; Krizaliza e krimbave të
mëndafshit, për konsum; Vaj susami për ushqim; Tahini (pastë për farat e susamit);
Smetana [salcë kosi]; Qofte soje; Qumësht soje [zëvendësuese qumështi]; Vaj prej kokrrës
së sojës për ushqim; Vaj luledielli për ushqim; Yndyrna të ngrënshme; Mish derri; Vajra
për ushqime; Sup (Përgatitje për-); Dhjami i bardhë i bagëtive (Suet); për ushqim; Burgera
tofu; Fruta të ngrira; Pastë domateje; Pure domateje; Lëng domateje për gatim; Aloe vera e
përgatitur për konsum njerëzorë; Kikirët, e përgatitur; Vezë peshku, të përgatitura; Lajthi,
të përgatitura; Arra, të përpunuara; Fara, të përpunuara; Fara luledielli, të përpunuara;
Misër i ëmbël, i përpunuar; Shpesë e egër; Mish; Lëkurë tofu-je; Lëng limoni për qëllime
kulinare; Pjalm, i përgatitur për ushqime; Unaza qepësh; Përgatitje për bërjen e dadove;
Agar-agar për qëllime kulinarie; Patatina të thërrmura me mollë; Patatina me mollë;
Qumësht i aromatizuar; Patatina me banane; Vaj i farave të chia-s për ushqim; Patatina me
bazë perimesh; Perime, të konservuara; Vaj kikiriku [për ushqim]; Lule të thara të ngrënsh
30 Bukë; Drithëra; Akull, akullore, kos i ngrirë dhe akullore me ngjyrues; Drithëra për
mëngjes, tërshere, dhe miell i bluar i trashe; Ëmbëlsira, kek, tarta dhe biskota ; Pasta të
freskëta dhe të thara, makarona dhe; Kërpudha dhe zbutës ushqimesh; Kafe, çajra dhe
kakao dhe zëvendësues; Miell; ëmbëlsirë me drithëra dhe ëmbëlsire energjitike; Salca per
provë, makarona me pana; Oriz; Shurupe; dhe karamelizime; Kripëra, erëza, aromatizues
ushqimi dhe galete; Shërbet; dhe krem ëmbëlsirë; Karamele, lëpirëse; dhe çamçakëz;
Brum,(lloj makinerie e lire); rrahëse vezësh dhe brumi; kokrra të përpunuara, niseshte; dhe
produktet e saj; Përgatitje gatimi; dhe kerpudha; Sheqerna; sheqerues natyral;Mbulim; dhe
mbushje sheqeri; produkte blete; Shurup natyral; Alga deti; barishte; salcë molle;
Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për pije; Fryrës ushqimesh; Miell i shkrifët;
Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për kek; Sodë buke; uthull birre; Agjent fryrës per
ushqimet; Akullore (); Lule; ose gjethe zëvendësuese te çajit; Vakt me fasule; gurabije;
mente per te rifreskuar gojën, simite; miell kafe; Bullgur; Burrito; Biskota oreksi,
Couscous; [bullgur]; lloj ushqimi Indian [ereza]; Buke e thekur; Spec djeges; Kustard;
Ëmbëlsira formë miu; Çaj i ftohtë; Kuba akulli; Ëmbëlsira kikiriku; Letër e ngrënshme prej
orizi, Esenca për lloje të ndryshme ushqimesh, përveç esencave të eterit dhe vajit të gatimit;
Uthull; Letër e ngrënshme; Makarona fije-holle; Ëmbëlsire; Byrek me mish; Mish me leng;
Fonante; salcë frutash; Pjata te thata; të përbëra kryesisht me makarona; Pjata të thata; me
180

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

ingredient kryesor oizin; xhelatin me fruta; Xhelatin mbreterore; miell, grur; tërshër e
copëzuar; Ushqim Elbi; Elb (i grimcuar -); Oriz prej elbi; Pije me ingredient kryesor çajin;
Specka; erëza; Speca të tharë; Glukozë gatimi, Glutë gatimi; drithëra; tërshërë; kokrra
tërshëre; Tërshëre e qëruar; Maja; Mjaltë; Sanduiç me hot-dog; Xhinxher; Oriz I çastit; Kos
i ngrirë;Kafe; Kafe artificiale; përgatitje vegjetative për përgatitjen e kafes; Aromatizues
kafeje; Pije me bazë kafeje; Kakao; Lëng; me bazë patateje; Çamçakiz; Çamçakiz
aromatizues; Biskota; Ketchup; Kripë gatimi; Barishte, e ruajtur (erëz); Kripë; për
mbrojtjen e ushqimeve; Krakërsa; Kek; Krem per kek; Brum keku; Akull; Xhinxher
portokalli; ekstrakt lengjesh ; Erëza ushqimesh, përveç vajrave t ë gatimit; Barishte për
gatim (Erëza); Kokrra misri; pure misri; Miell misri; Makarona; Macroons ( Ëmbëlsira);
Maltoz; Drithëra për konsumim nga njerëzit; Biskota me bazë drithërash; Ekstrakt
drithërash për ushqim; Ëmbëlsira me lajthi; Marinime; Suxhuk, pasta me lajthi; Majonezë;
Shurup i artë; Pije me kafe dhe qumesht; Kakao me qumësht, Sultjash; Pije çokollate me
qumësht; Pije me lajthi; Tërshërë gjermane; Ushqime; të përbëra me tërshërë; Ëmbëltues
(natyral); Infuzime, jo medicinale; Vakte me përbërës kryesor makarona; Makarona; Lajthi
të mbuluara në çokollatë; Miell lajthie; Onigiri; (Topa orizi); Sheqer palme; Salce paste;
Krem ëmbëlsire; Pastila; ( Ëmbëlsirë); Lozenges ( Ëmbëlsirë); Salcë pesto, ëmbëlsire formë
luleje 4-fletëshe; Krepa; Piper; Bukë me xhinxher; Mente për ëmbëlsira; Ëmbëlsire me
mente-djegëse; Piccalili; Picë; Salcë me manafere; Ngjitës blete; Ëmbëlsira me proteina të
larta; Puding; Kokoshka; Pudër keku; Omletë; Ravioli; Kek me oriz, pite orizi per gatim;
Aperetive te bëra me oriz; Krem i rrahur (P ërgatitje për mbushjen) ; Salcë për sallatë;
Sanduiç ; Çokollatë ; Çokollat ë e shkrirë ; Ashkla çokollatë me lajthi; Ashkla çokollatë;
Miush cokollate; gjithë-shijet; Zephyr (Embëlsir ë); Kripë e perzier me erëza; Shafran (Salc
ë); Pure perimesh; Kafe (e pa bërë) ; Pudding sago; Thërrime buke ; Aperetiv orizi ;
Mustardë; Vakt mustardeje; Fara susami; Pasta me salcë soje dhe bizele; Miell soje;
Shërbet (Akuj); Salca; Makarona spaghetti; Akull i ngrënshëm; Pudër për akullore; Sodë
buke (Bikarbonat sode për qëllim gatimi); Krem pasticerie; Niseshte për ushqim; Barishte
formë ylli; Takos; Miell tapioka; Çaj; Brum; Fermentim për pastat; Pjata të përbëra me
miell; Brum i përzier për okonomiyaki (Krepa japoneze); Salc ë domate; Tart; Zbukurim
tortash çokollate; zbukurime tortash të përbëra prej karameleve; Tortilla; Udon ( Makarona
japoneze ); Bukë e pa kulluar; Vanilje për përdorim aromatizuese; Vanilin (Zëvendësues e
vaniljes); Grurë i përpunuar për përdorim salceje; Grurë; i përpunuar; Petulla; Bakter gruri
për konsumim të njerëzve ; Materiali lidhës për salçiçet; Përgatitje aromatizuese për
ushqimet; Chicory (Zëvendësues kafeje); Kanelle (Erëz); Gluten i përgatitur per ushqime;
Sheqer; Pralina; Karamele për zbukurim për pemën e vitit t ë ri; Amaret; Biskota; Shurup
nektarin (Sheqer natyral); Shurup manaferre; Krem karameli.
31 Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve ose kafshëve; Lule; Fruta të freskëta,
arra, perime dhe bimë; Ushqime për kafshët; Të korra bujqësore dhe akuakulturale,
kopshtarisë dhe produkte të pylltarisë; Shtresa dhe kosh mbeturinash për kafshët; Fara, për
shumimin e bimëve; Kërpudha; Mbetje të bimëve; Bimë; Plis bari natyral; Drithëra; të
papërpunuara; Produkte të pemëve dhe pylltarisë; Bimë aloe vera; Kafshë shtëpiake; (Rërë
aromatizuese për-) [koshi i mbeturinave]; Pemë; Zhardhoku i luleve; Hithrat; Ushqime me
kikirikë për kafshët; Kekë me kikirikë për kafshët; Ushqime për kafshë; Susam e
ngrënshme, e papërpunuar; Vakte me peshk për konsumim nga kafshët; Frutat kokërr, fruta
të freskëta; Kikirikë, të freskëta; Lajthi të freskëta, Ushqime për kafshë; Kashtë; Vakte për
kafshë; Drithëra për konsumim nga kafshët; Limon i athët; për kafshët; Ushqim për kafshët
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shtëpiake; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Barley; Letra për mbetjet e kafshëve; Pije
për kafshë; Drithëra; Bimë, të thara për dekorim; Tërshërë; Maja për konsumim nga
kafshët; Bar i thatë; Lëndë druri e papërpunuar; Lupulus; Biskota për qentë; Patate, të
freskëta; Syth (Farë -) për qëllime botanike; Krunde; Krunde të buta për konsumim nga
kafshët; Arra kokosi; Lëvozhga të arrës së kokosit; Arra [cola]; Tagji për kafshët; Kurora
me lule natyrale; Copra; Farë liri për konsumim nga kafshët; Vakte me farë liri për
konsumim nga kafshët; Vakte me tagji; Misër; Kek me misër për bagëti; Bajame [fruta];
Përgatitje me yndyrna për bagëtitë; Ushqime për stallat e kafshëve; Pleh kashte; Lule; Plis
bari natyral; Fara drithërash, të papërpunuara; Quinoa e papërpunuar; Misër i ëmbël i
papërpunuar; Arra [fruta]; Vaj keku; Palma [gjethet e palmës]; Pemët e palmës; Fidanë;
Speca [bimë]; Pjalm [material i papërpunuar]; Kek me rrush për bagëti; Vakt orizi për
foragjere; Farë thekre; Lëvore thekre; karkalec, bathë, i papërpunuar; Fara koksi, të pabëra;
Material tallashi i ashpër (druri i tapës); Lëndë druri e papërpunuar; Fara; Mbështetëse për
zogjtë; Kuti për mbetjet e kafshëve; Mbetje për kashtën; Boç pishe; Tra dërrase; Mbetje
torfe; Lule, të thara, për zbukurim; Oriz i papërpunuar; Alga, të papërpunuara, për
konsumim nga njerëzit dhe kafshët; Tagji; Kripë për bagëti; Ushqim për zogjtë; Fruta
juniper; Pemë krishtlindjesh; Grurë; Prodhime gruri për konsumim nga kafshët; Rrënjë par
konsumim nga kafshët; Rrënjë të chicory; Produkte të kallamit të sheqerit; Kallam sheqeri;
Maja e tharë për kafshë; Boçe lupulusi.
32 Prodhime birrarie; Pije joalkoolike; Përgatitje ta holluara për prodhimin e pijeve;
Përgatitje joalkoolike për prodhimin e pijeve; Verë prej elbit [birrë]; Koktejle me bazë
birre; Kvass [pije alkoolike]; Birrë prej drithërave; Lëngu që prodhohet nga prodhimi i
birrës e përbëre prej drithërave; Pije të aromatizuara e të gazuara; Pije me bazë arrash dhe
soy-e; Lëngje; Ujë; Pije aloe vera, joalkoolike; Pije alkoolike për pas buke, joalkoolike
[apertifs]; Koktejle, joalkoolike; Pije të lehta; Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj; Pije
alkoolike të aromtizuara me kafe; Pije joalkoolike me bazë mjalti; Musht, joalkoolike; Pije
nergjike; Lëngje; Pije izotonike; Pije prej hirrës; Pije proteinike sportive; Pije me bazë
orizi, perveç zëvendësimeve të qumështit; Sarsaparilla [pije joalkoolike]; Lëng frutash;
Pluhur për pijet e shkumëzuara; Pasta aromatike për pijet e shkumëzuara; Uje i gazuar
(Përgatitje për bërjen e saj -); Esenca për prodhimin e pijeve; Hop-se (Ekstrakte nga -) për
prodhimin e birrës; Shurupe për limonadën; Pije të freskëta prej lules së portokalles ose
bajameve; Likera (Pergatitijet për prodhimin e tyre -); Shurupa për pije; Mushti i rrushit, e
pafermentuar; Lëngje me perime [pije]; Pije ushqyese të fortifikuara; Ujë me gaz i pasur me
vitamina [pije]; Pije sportive; Pije me bazë soye, përveç zëvendësimeve të qumëshit; Pije e
lehtë me gaz prej xhenxhefili; Limonada; Ekstrakte joalkoolike të frutave; Pije prej
lëngjeve; jo alkoolike të frutave; Nektar frutash, joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Musht;
Ujë i gazuar; Ujë i përbërë nga kripërat e lithiumit; Ujë mineral [pije]; Uj ë i gazuar; Uji
tavoline; Uji sode; Ujë [pije]; Ujë me shije; Pluhur i përdorur në përgatitjen e pijeve të
lehta; Verë pa alkool; Birrë; Lëngje të derivuara nga pija.
33 Pije alkoolike (perveç birrës); Pije alkoolike të përziera; Përgatitje për prodhimin e
pijeve alkoolike; Musht; Verë e përpunuar; Verëra të gazuara; Pije alkoolike dhe likera;
Verë; Ekstrakte frutash alkoolike; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike; Pije alkoolike për
pas buke [apertifs]; Baijiu [pije kineze alkoolike e distiluar]; Pije alkoolike te prodhuara
nga fermentimi i dardhave [perry]; Koktejle; Pije alkoolike nga gjethet dhe rrënjët e
bimëve; Pije alkoolike nga fermentimi i mjaltit [hydromel]; Nira [pije alkoolike me bazë
kallami sheqeri]; Alkool orizi; Anise [liker]; Arak; Curacao; Pije të destiluara; Ujë nga
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qershia [kirsch]; Liker; Liker me mendër; Pije alkoolike e distiluar e prodhuar nga
nënproduktet e kallamit të sheqerit [rum]; Verë e prodhuar nga orizin [sake]; Pije alkoolike
prej distilimit të verës [brandy]; Pije alkoolike prej drithërave frutave ose perimeve; Likere;
Xhin; Uiski; Vodka; Piket [piquette]; Fruta (PIje alkoolike që i përmbajn ë -); Pije
alkoolike të përziera, perveç atyre me bazë birre; Verë e kuqe; Verë e kuqe e gazuar; Verë e
bardhë; Verë e bardhë e gazuar; Pije që përmbajnë verë [spritzers]; Verë me sasi të ulet
alkooli; Verëra te gazuara; Verë rose [rose ëine]; Verë e nxehtë; Verëra natyrale të gazuara;
Verëra të ëmbla; Verëra për tavolinë; Pije me bazë vere
34 Aromatizues për duhan; Tavlla; Enë duhani; Çakmakë për duhapirësit; Artikuj për
duhanpirësit; Shkrepëse; Duhan i lirë; e rrotullueshme dhe me llullë; Duhan dhe produkte
duhani (duke përfshirë zëvendësimet); Avullues personal dhe cigare elektronike, dhe
aromatizues dhe solucione për to; Kuti shkrepseje; Mbajtëse shkrepsesh; Duhan në formë
çamçakëzi; Barishte për duhanpirje; Duhan i bërë nga gjethet [snuff]; Duhan; Cigare;
Cigarille; Cigare që përmbajnë zëvendësime të duhanit, jo për qëllime mjekësore; Cigare,
Aromatizues, perveç vajrave esencial, për duhan; Letra absorbuese për llullat e tobakos;
Qelibar i verdhë për cigare; Pipëza,për mbajtëse cigaresh; Pastrues për llullat e duhanit;
Rafte për llullat e duhanit; Enë për të pështyrë për përdoruesit e duhanit; Çanta duhani;
Llulla; Makineri për rrotullimin e cigareve; Filtra për cigare; Majar te cigareve; Letër
cigaresh; Tufa të letrave të cigareve; Mbajtëse cigaresh; Prerëse për cigare; Mbajtëse
cigaresh; Kutitë për nuhatjen e duhanit; Kavanozë për duhanin; Çanta të vogla për cigaret;
Kuti për mbajtjen e cigareve në lagështi; Gurë për zjarr; Enë me gaz për ndezjen e cigareve;
Aromatizues; perveç vjarave esencial, p ër përdorim tek cigarette elektonike; Cigare
elektronike; Solucione të lëngshme për përdorim tëk cigaret elektronike; Avullues i gojës
për duhanpirësit
35 Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe
promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për
reklamim, marketing dhe konsultim promovues, këshillim dhe asistencë; Shërbime për
besnikëri, nxitje dhe program bonus; Shërbime për ekspozita; Administrimi i ekspozitave;
Shërbime për marrëdhënien me publikun; Shërbime për ekspozimin dhe demonstrimin e
produkteve; Materiale për shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe promocioneve;
Përgatitje për hapësirën, kohën, dhe median e reklamave; Studime marketing; Mbledhja
dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; Analizë e kostos së çmimit; Shërbime për
bashkimin e lajmeve; Reklamime online; Shërbime online, të lidhura me produktet e
kozmetikës dhe produkteve të bukurisë; Aranxhimi i transaksioneve komerciale, për të
tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; Shërbime për përgatitjen e nje marketi online, për
blerësit dhe shitësit e të mirave; Sigurimi i kontratës, [për të tjerët]; Sigurimi i kontratës për
të tjerët në lidhje me shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe
shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave, për të tjerët, për dhënien e shërbimeve;
Përgatitje për shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e kujdesit për trupin dhe mbajtjes
pastër të tij, parfumerisë, aromave, higjenës së gojës, make-up-it, sapunëve dhe xhelave,
përgatitjes së banjos dhe dushit, deodorantëve dhe antidjersave, përgatitjeve së kujdesit të
lëkurës, përgatitjes së flokësve dhe trajtimit të tyre, përgatitjeve të depilimit, përgatitjeve
për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitjeve për pastrim dhe aromatizim, ndëzësve dhe
iluminuesve, suplementeve ushqimore dhe dietike, ushqimeve për foshnja; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve të veshjeve,
aplikuesve e materialeve mjekësore, ilaçeve dhe trajtimeve natyrale, testeve të shtatzënisë,
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mjeteve higjenike dhe për bukurinë për njerëzit e kafshët, aparateve për stilimin e flokëve,
apareteve të manikyrëve dhe pedikyrëve, aparateve për prerjen e flokëve dhe heëjen e tyre,
aparateve për rroje, mjeteve për përgatitjen e ushqimeve, mjeteve të kuzhinës, thikave të
kuzhinës dhe teshave të tavolinës, të dhënave të regjistruara; Shitje me shumicë dhe pakicë
në fushat e aparateve të softëarë-ve, teknologjisë së informacionit dhe dhe audiovisuale,
artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, syzeve, aparateve të dëgjimit,
mjeteve për ushqyerje, ndihmës seksuale, instumenteve dhe aparateve veterinare dhe
mjekësore, mjeteve contraceptive, diagnostikës, aparateve të ekzaminimit dhe monitorimit;
Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e apareteve për masazh, ndriçimit, bizhuterive,
orëve dhe orëve të dorës, kutive të bizhuterive dhe orëve, Punimeve të artit dhe fugirnave
prej letre ose kartoni dhe modeleve arkitekturore, materialeve decorative dhe artistike dhe
media, çantave, çantave të dorës dhe paketimit të të mirave, paketimit dhë ruajtes së të
mirave prej letre ose kartoni; materialeve për zyrë, materialeve mësimore; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e ngjitësve për qëllime zyre ose shëtpiake, materialeve të
printuara, kartonit dhe letrës, artikujve prej letre, çantave, çantave të dorës dhe të mirave
për paketim, paktimit dhe ruajtjes së të mirave prej letre ose kartoni ose plastike, mobilieve,
shtretërve, çarçafëve, dyshekëve, jastëkëve, krevateve dhe shtëpive për qentë, dekorimeve,
artikujve të kopshtit;Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e furçave, fshesave dhe
materialeve për prodhimin e furçave, enëve të kuzhinës, seteve të tenxhereve për gatim,
qelqurinave, shisheve për pije, seteve për kuzhinë dhe aksesorëve të bareve, aparateve dhe
artikujve për qëllime pastrami, mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, artikujve të banjos,
artikujve për stallat e kafshëve, artikujve shtëpiakë për veshje dhe këpucë, të mirave tekstile
ose zëvendësimeve të tyre, teshava të kokës, këpucëve, aksesorëve për veshjet, makinave
qepëse; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve të qepjes, leshit, tekstileve dhe
artikujve tekstil dekorativë, dekorimit të flokëve, mashave të flokëve, rregullimit të flokëve
dhe flokëve false, girave dhe mjeteve sportive, lojërave, lodrave, ushqimeve, ushqimeve për
kafshë, pijeve, produkteve të tabacco-s, artikujve për duhanpirësit, artikujve për ilaçe
kundra insekteve; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve për foshnja dhe
fëmijë, mobilieve për foshnja dhe fëmijë, veglave të makinave, veçanërisht ndejtëset e
fëmijëve, dhuratave, artikujve të kujdesit dhe kremit kundra diellit, të mirave shtëpiake,
aksesorëve dhe kartave telefonike, shërbimeve komerciale dhe informacioneve për
konsumatorët në fushat e përgatitjeve të pastrimit dhe aromave, përgatitjeve për kujdesjen e
trupit, përgatitjeve për kujdesin e bukurisë, përgatitjeve për pastrim, përgatitjeve sanitare
dhe artikujve, trajtimeve mjekësore dhe natyrale, ushqimit për fëmijë, pelenave për fëmijë,
suplementeve dietike, materialeve shtëpiake për përkujdesjen e veshjeve dhe këpucëve,
mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, dhe artikujve të banjos.
38 Shërbime telekomunikacioni; Komunikim me komjuter dhe akses në internet; Akses në
të dhëna, uebsite dhe protale; Përgatitje për forume online; Kalimi i të dhënave;
Transmisioni i kartave përshëndetëse online; Sigurimi i aksesit në database; Sigurimi i
aksesit të user-it në platforma nëinternet;Sigurimi aksesit të user-it në portale në internet;
Sigurimi i aksesit në shërbime të kanaleve të telekomunikacionit për blerje online; Sigurimi
i aksesit për platforma dhe portale në internet
39 Transporti dhe dorëzimi i mallrave; transportit; Dërgimi i postës dhe shërbimet e
ndërlidhjes; Udhëtime turistike, udhëzime turistike dhe ekskursione; Ndërprerja e mallrave;
Ruajtja; Ruajtja e mallrave; Marrja e kontejnerëve të magazinimit;Marrja e depove;
Paketimi i mallrave; Mbështjellës dhurata; Transporti dhe magazinimi i mbeturinave;
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Ruajtja dhe dorëzimi i mallrave; Mbledhja e mallrave të riciklueshme [transporti]; Paketimi
dhe magazinimi i mallrave, sidomos magazinat e larta.
40 Shtypi, dhe zhvillimi fotografik dhe kinematografik; gdhendje me lazer; Qendisje ;
Qendisjet me dore; Rrobaqepësi me porosi; Shtypjen e modelingut; libërlidhje; Printime;
Printime fotografike; Primtime te derguara nga pajisjet e tjera; Printime dixhitale; Printimi i
imazheve fotografike nga mediat dixhitale; Transferimi i fotografive në disk kompakt;
Zmadhim fotografik; Dublikimi i transparencave fotografike; Zhvillimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Riprodhimi i printimeve fotografike; Printimi i fotografive dhe
piktuarave të ruajtura ne menyre dixhitale; Përmirësimi dixhital i fotografive; Transferimi i
printimeve fotografike; Shtypjet fotografike; Përsosja e regjistrimeve audio dhe video;
Printim i imazheve ne bluza; Shtypjen e modelit në pëlhurë; Përpunimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Lidhja e librave ose dokumenteve; Shërbimet laboratorike
fotografike; Printim i librave; Printim i materialit reklamues; Printim; Printimi i imazheve
në objekte; Zhvillimi dhe përpunimi i filmit; Zhvillimi i filmit fotografik; Fotografi;
Printim portretesh.
41 Edukimi, argëtimi dhe sporti; Publikime dhe raporte; Publikimi i teksteve, përveç
teksteve publicitare; Publikime elektronike; Publikime elektronikete prodhuara online, që
nuk mund të shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i
teksteve; Sigurimi i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen;
Publikimi i materialit të printueshme; Publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike
në internet; Shërbimet publicitare; Prodhimi audio dhe video, dhe fotografia; Edukimi dhe
mësimi; Organizimi i konferencave, ekspozitave dhe garave; Informacione rekreative;
bixhozit; Informacion për argëtim; Shërbimet argëtuese; Organizimi i shfaqjeve të modës
për qëllime argëtimi; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; Operimi i llotarive;
Sigurimi i informacionit në lidhje me garat e kuajve; Kryerja e garave të kuajve;
Organizimi i garave sportive; Prodhimi i videove on-line, jo te shkarkueshme.
44 Kujdesi ndaj higjienës se njeriut dhe bukurisë; Shërbimet e kujdesit shëndetësor te
njeriut; Shërbimet e kujdesit shëndetësor ndaj kafshëve; Shërbime këshilluese ndaj
shëndetin; Shërbime këshilluese në lidhje me humbjen e peshës; Këshillim ushqimor;
Këshilla lidhur me alergjitë; Shërbimet e konsulencës së kujdesit shëndetësor [mjekësore];
Keshilla ushqyerje; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor;
Konsulencë ushqyese; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin; Shërbimet e
këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Këshillim ushqimor; Këshilla ushqyese;
Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet e konsultimit në
lidhje me kujdesin e lëkurës; Konsulencë për bukurinë; Konsulencë e ofruar nëpërmjet
internetit në fushën e kujdesit të trupit dhe bukurisë; Konsulencë në fushën e kujdesit të
trupit dhe bukurisë; Shërbime konsulence në lidhje me kozmetikë; Shërbime konsulence në
lidhje me kozmetikë; Shërbime këshilluese në lidhje me trajtimin e bukurisë; Shërbime
konsulence në lidhje me bukurinë; Këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; Shërbimet e
konsultimit në fushën e make-up.
45 Përgatitje për dhuratat e personalizuar
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(210) KS/M/ 2021/641
(220) 29/04/2021
(731) Dardan Mullollari
Zahir pajaziti 54 Prizren Kosovë, KS
(591) E Verdhë,Vjollce ,Pembe
,Portokall,Kaltertë,Kuqe

(540)

(511) 3 Preparat për kujdesin ndaj kafshët; Dylli i rrobaqepësve dhe këpucarëve; Preparatet
e pastrimit dhe aromave; Tualete; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë;
Xhel për masazh, përdorim tjetër veçse qëllimeve mjekësore; Kuti kozmetike; Pomadë
aromatike, përveçse për qëllime mjekësore; Preparatet me Aloe Vera për qëllime
kozmetike; Preparate të higjienës orale; Parfumeri dhe aromat; Preparatet e pastrimit të
trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Preparate për grim (kozmetikë); Aromat për ambient
shtëpiak; Sapun dhe xhel; Përgatitjet për larje; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e
lëkurës dhe këpucëve; Preparate për kujdesin e lëkurës, të syve dhe të thonjve; Preparate
dhe trajtime të flokëve; Preparate të pastrimit të automjeteve; Preparate për heqjen e
qimeve dhe për rruajtje; Deodorantët dhe antidjersat; Preparate për dush; Preparate për
heqjen e grimit (kozmetikës); Preparatet freskuese për frymën e gojës për higjienën
personale; Vajra esenciale; Kozmetikë vetullash; Preparatet e dushit, jo për qëllime
mjekësore; Guri me shtuf; Zbardhues për lavanderi; Preparate zbardhuesi [dekolorant] për
qëllime kozmetike; Sodë zbardhuese; Lustrim për mobilie dhe dysheme; Deodorantët për
qeniet njerëzore ose për kafshët; Qese aromatike për parfumimin e ndërresave; Preparate
depiluese; Ngjyrues për artikujt e higjienës personale; Preparate për heqjen e ngjyrës;
Preparate për shkëlqim [lustrim]; Bojë për flokët; Locion (preparat i lëngshëm) flokësh;
Llak i flokëve; Preparate balsami për flokët; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate
kolagjeni për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetike; Kozmetikë për përkujdesjen e lëkurës;
Locion për lëkurë; Thonjtë false; I kuqi i buzëve; Shkëlqyes buzësh; Locion për qëllime
kozmetike; Pëlhura të njoma me detergjent për pastrim; Shami të njoma me kremra
kozmetike; Zhbllokimi i tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime
personale sanitare ose deodorante [tualete]; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Preparat për heqjen e shkëlqyesit të thonjve; manikyr thonjsh; Preparate për kujdesin e
thonjve; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime pastrimi;
Parfumeri; Parfum; Preparate lustrimi; Preparate pastrimi kimik; Preparate renovimi;
Preparate për rruajtje; Qumësht pastrues për qëllime grimi; Preparate renovimi; Preparate
për grim; Preparate për grim; Maska kozmetike; Krem për lubrifikimin e lëkurës; Lustrues
këpucësh; Sapun; Shampo; Preparat për mbrojtje nga dielli; Kozmetikë për kafshët; Artikuj
për tualetin; Preparate për paralarje të rrobave; Përgatitjet për lavanderi; Shkopinj pambuku
për qëllime kozmetike; Pastat e dhëmbëve; Zbutës teksture; Preparate hekurosjeve
[përdorimi i substancave nisheste]; Niseshte për qëllime lavanderie; Ngjyrues blu për
lavanderi; Zbutës pëlhure për lavanderi; Fletët anti-statike tharëse; Ngjyrues blu për
lavanderi; Lëngje për lavanderi; Agjentët e shpëlarjes për lavanderi; Topa për lavanderi që
përmbajnë detergjent; Pluhur sapuni; Shtesa për lavanderi për zbutjen e ujit.
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5 Artikuj përthithës për higjienën personale; Ilaçe farmaceutike dhe natyrale; Pelena për
foshnjat dhe persona që nuk arrijnë të përmbahen; Ushqim për fëmijë; Produktet higjienike
femërore; Artikuj për aromatizim dhe pastrim të ajrit; Preparate dhe materiale
diagnostikimi; Dezinfektantët dhe antiseptikët; Suplemente ushqimore dhe preparate
dietike; Preparatet dhe artikujt higjenikë; Sapunë dhe detergjente mjekësorë dhe sanitarë;
Suplemente dietike për kafshët; Preparatet dhe artikujt e kontrollit kundra insekteve; Fasha,
veshje dhe aplikues mjekësor; Preparatet dhe artikujt dentare, dhe pasta dhëmbësh
mjekësore; Laksativ; Preparatet për trajtimin e morrave [pediculicidet]; Sapun antibakterial;
Antiseptikë; Pilula për reduktimin e oreksit; Ilaçe për qëllime njerëzore; Ilaçe për qëllime
veterinare; Çaj astmatik; Pelena në formë mbathjesh për foshnjat; Qumësht formulë për
foshnja; Pelena të foshnjave; Preparate banje për qëllime mjekësore; Fibër (Dietike -);
Preparatet balsamike për qëllime mjekësore; Fashat për mjekim; Qetësues; Karamele
mjekësore; Preparatet kimiko-farmaceutike; Shtatzënia (Përgatitjet kimike për
diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike për qëllime
veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitar; Deodorantë për
veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; Sapun dezinfektues;
Preparate diagnostikimi; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Substancat
dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Ushqime dietetike të përshtatura për përdorim
mjekësor; Preparate me albumin për qëllime mjekësore; Preparate enzimatike për qëllime
mjekësore; Ilaç për uljen e temperaturës (Febrifuges); Preparate kundra insekteve
fluturuese; Letër për kapjen e insekteve fluturuese; Kimikate kundra sporeve dhe
kërpudhave [Fungicides]; Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura; Leukoplast; Ilaçe për
djersitje në këmbë; Ilaçe me përbërje misri; Unazë me përbërje misri për kurimin e
këmbëve; Larës për qentë [insekticide]; Insekticidet; Ilaç kundër insekteve; Lubrifikantë
seksual personal; Kamfur për qëllime mjekësore; Pilula për qëllime farmaceutike; Kapsula
për ilaçe; Çamçakëz për qëllime mjekësore; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore;
Kompresa; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimor për qëllime mjekësore;
Solucione për lente kontakti; Locione për qëllime farmaceutike; Magnezi për qëllime
farmaceutike; Minj (Përgatitjet për zhdukjen -); Pije të përshtatura për qëllime mjekësore;
Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekësor; Çaj mjekësor; Preparate mjekësore
për artikuj të tualetit; Pastë dhëmbësh mjekësore; Qumësht pluhur për foshnjat; Suplemente
ushqimore minerale; Djegie (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve;
Kallot (Preparate për -); Preparate për pastrimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për
banjat; Preparate të tekstileve kundra molës; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Suplemente ushqimore; Qetësues për nervat [Nervines]; Ngjitës nikotine për të lënë pirjen e
duhanit; Vajra mjekësore; Tableta të tretshme për qëllime farmaceutike; Farmaceutikë;
Preparate farmaceutike; Helm për minjtë; Tableta tymosëse; Preparate për pastrimin e
lentave të kontaktit; Kuti mjekësore, portativ, të mbushura; Kremra për qëllime
farmaceutike; Qetësues për gjumë [Soporifics]; Serume; Peceta higjienike; Kremra kundra
djegies nga dielli; Peceta sanitare për kujdesin e gjirit; Tamponë; Banjë (Përgatitje
terapeutike për -); Larës për kafshët [insekticide]; Herbicide; Preparate për zhdukjen e
parazitëve; Larja vaginale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime mjekësore; Fasha,
mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; Preparate veterinare;
Preparate që përmbajnë vitamina; Ilaç për lythat; Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena;
Pelena letre për personat që nuk arrijnë të përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme për
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personat që nuk arrijnë të përmbahen. Peceta ditore për personat që nuk arrijnë të
përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme prej celuloze për personat që nuk arrijnë të
përmbahen.
21 Artikuj pastrimi dentar; Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, materialet e furçave;
Pajisjet për kontrollin dhe zhdukjen e parazitëve; Sende për tavolinat pajisje për gatim dhe
enë; Enë qelqi, enët e pijeve dhe artikuj për bare; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe të
këpucëve; Enë kozmetike, tualeti, dhe artikuj banje; Aparat për aromën e ajrit; Kosh
plehrash; Artikuj pastrimi; Kasat e monedhave (Piggy banks); Statuja, figurina, pllaka dhe
vepra të artit, të bëra nga materiale të tilla si porcelani, terakota ose qelqi, të përfshira në
klasë; Xhama të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, jo të specifikuara për përdorim;
Kapakë akuariumi; Kosh plehrash; Pajisje për heqjen e grimit; Kuti me aerosol, jo për
qëllime mjekësore; Komo për qëllime shtëpiake; Pishina që fryhen për foshnjat; Furçat e
vetullave; Hinka; Dorashka për larje makine; Dorashka për pjekje; Gota; Lavamanë [enët];
Gota qelqi të pikturuara; Pajisjet e spërkatjes; Fshesa; Shkop fshese; Kriklla birre;
Mbajtësit e luleve dhe bimëve [rregullimi i luleve]; Spërkatës për ujitje të luleve dhe
bimëve; Korniza dritaresh; Vazo lulesh; Copë për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim;
Kuti për ëmbëlsira; Furça (me përjashtim të penelave); Pipeta; Tiganë; Sapllakë; Kunjat e
metalit (Gatim -); Dërrasa e bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për qëllime
shtëpiake; Tavolina për hekurosje; Bazamenti i hekurit; Furça; Llamba qelqi; Kokat e
furçave elektrike të dhëmbëve; Mallrat të lidhura me furçat; Buste prej porcelani, qeramike,
enë prej argjile, terakota ose qelqi; Enët e gjalpit; Kapakë për mbulimin e gjellës; Lëkura të
dhisë të egër për pastrim; Stolitë kineze; Mbyllje për kapakët e tenxhereve; Aparat
deodorant për përdorim personal; Gota për vezët; Kova; Kavanoza; (Qelqi -); [carboys];
Kova me akull; Kupa me akullore; Kapëset e akullit; Furça (elektrike), me përjashtim të
pjesëve të pajisjeve; Tërheqja dhe vrasja e insekteve (Pajisjet elektrike për -); Krehër
(elektrik); Heqësit e pushit, elektrike apo jo-elektrike; Hapëse për tapat e shisheve, elektrike
dhe jo-elektrike; Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Furça dhëmbësh, elektrike;
Pajisje e vendosur në prizë me ilaç kundër mushkonjave; Xham i emaluar, jo për ndërtim;
Takëm tryeze; Takëm për vaj; Shkopinj për të ngrënë; Çark minjsh; Tava kulluese;
Figurina porcelain, qeramike, argjile, terakote ose qelqi; Termusë; Shishe; Kurthe për
mizat; Mizakapëse; Kube me akull; Enë kuzhine; Legena me ujë për kafshët; Doreza për
kopshtarinë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Enë perimesh; Kuti me erëza; Kanoçe
për ujitje; Lugët e gatimit [enë gatimi]; Përçues elektrikë gjobë me pjesë xhami; Xham, i
papunuar ose gjysmë i punuar, përveç xhamave për ndërtim; Shishe qelqi; Pagure qelqi
[enë];Kutitë e qelqit; Gota [enët]; Tasat e qelqit; Mozaikët e qelqit, jo për ndërtim; Qelq
pluhur për dekorim; Lesh xhami, përveç izolimit; Dorashkat e furrës; Soba portative [enë
gatimi]; Mbështetëse paralele [Gridiron supports]; Krehra e flokëve (me dhëmbëza të
mëdha); Pompë për zhbllokimin e lavamanëve; Makineri për prodhimin e makaronave, me
dorë; Mjetet e pastrimit, me dorë; Bularësit e kafesë, me dorë; Bluarës të piperit, me dorë;
Bluarës për qëllime shtëpiake, me dorë; Kapëse për zgjatjen e dorezave; Mjete shtëpiake;
Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Varëse
pantallonash; Kurthe insektesh; Enë e izoluar nga nxehtësia; Pagure izolues; Enë për pije të
izoluara nga nxehtësia; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Tabaka; Shërbyese të kafesë
[takëm]; Furçat për pastrimin e enëve, me bisht të gjatë; Krëhëra; Kutitë e krëhërëve; Kanë;
Dekanter vere; Etiketat për dekanterët; Mbulesa të djathit; Tiganë; Kavanoza për biskota;
Qeramikë për qëllime shtëpiake; Fikës qirinjsh; Kavanozat e qirinjve [mbajtësit]; Unaza
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qirinjsh; Kallëm për zgjatje për veshje; Qëruese (hudhër -); [enë kuzhine]; Çengel për
mbërthimin e kopsave (Buttonhooks); Enë gatimi [molds]; Sete m tenxhere gatimi; Kazanë
gatimi; Çanta të për gatim, përveç atyre për mikrovalëve; Tenxhere gatimi; Enë gatimi, jo
elektrike; Kosha për qëllime shtëpiake; Damixhanë; Furça kozmetike; Mjete kozmetike;
Spatulet kozmetike; Hekura për kollare; Kristale [qelqe]; Enë me forma të ndryshme për
kek; Enë kuzhine; Mjete kuzhine; Furçat për lyerje; Pakotë ftohta për freskimin ushqim dhe
pije; Çanta izotermike; Shishe frigoriferike; Punime të artit prej porcelani, qeramike,
argjile, terakota ose qelqi; Vezë fole, artificiale; Ngjitëse për enët; Shandanë; Sete me liker;
Kulluese për përdorim shtëpiak; Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për vazot e luleve;
Mbajtëse thikash për tryezë; Përzierës pijesh; Leckë pluhurash për mobiliet; Lecka; Thuk,
për përdorim kuzhine; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit; Enë qeramike të
thella; Furçatë thonjve; Bazmante për gota, jo prej letre ose tekstili; Centro tavoline, jo prej
letre ose tekstili; Centro, jo prej letre ose tekstili; Aparat për marrjen e pluhurit, jo elektrike;
Ngrohës për biberonat, jo elektrike; Enë avulli të ushqimit, jo elektrike; Enë të ngrohta, jo
të nxehura elektrikisht; Ndarësit e vezëve, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; Tiganë të
thellë, jo elektrike; Shtypës frutash, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Filtra kafeje, jo
elektrike; Ibrik kafeje, jo-elektrike; Filtruese të kafesë, jo elektrike; Përzierëse [Blenders],
jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Grirëse për kuzhina, jo-elektrike; Lustrim dylli (Aparat
për -), jo-elektrike; Aparat dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike;
Rrahëse, jo-elektrike; Piskatore, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Autoklava, jo-elektrike,
për gatim; Pajisje për lustrim dylli, jo-elektrike, për këpucë; Shtypëse petullash, jo-elektrike
[enë kuzhine]; Kutitë ftohëse, jo-elektrike; Shtypëse pitesh, jo-elektrike; Ibrik, jo-elektrik;
Makineri shtypëse për përdorim kuzhine, jo-elektrike; Gota me fruta; Çarës arrash; Doreza
për furrë; XHam ngjyre qumështi; Gota prej letre ose plastike; Kuti me peshqirë dore;
Kosha për letra; Pjata prej letre; Avullues parfumi; Enë me erëza; Furça; Shporta për piknik
duke përshirë edhe enët; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit; Prerëset e
biskotave; Zbardhuese dorezash; Lustrim i lëkurës; Materiale lustruese për letra dhe gur;
Materiale për lustrim; Sete porcelani; Kuti për ushqim; Kompakte pluhuri kozmetike; Pufe
pudre; Kova lecke; Copa për pastrim; Impiante uji; Furça rroje; Mbajtëse për furçat rroje;
Çarqe minjsh; Ndezës parfumesh; Absorbuesit e tymit për qëllime shtëpiake; Grirëse për
kuzhinë; Lecka për pastrim; Lugë përzierëse; Përzierësit e cocktail-eve; Tasat për sallatë;
Pinceta kuzhine për sallatë; Mbajtësit e kripës; Furça për pastrimin e rezervuarëve dhe
enëve; Pllaka lavamani; Kaci për qëllime shtëpiake; Tela për enët; Tela Gërryese për enët;
Bazamente për porcelan ose qelq; Sfungjer make-up-i; Dërrasa si bazament për të prerë për
kuzhinë; Garuzhde për të shërbyer verë; Lugë këpucësh; Furça për çizme; Kallëp për
këpucë; Mbulesa për enët; Enë, Centro [mjete për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime
shtëpiake; Mbajtëse sfungjerësh; Tiganë (Argjile-); Kuti sapunesh; Pjatapër sapun;
Mbajtëse sapuni të lëngshëm; Kulluese [Mjete shtëpiake]; Rafte [lazy susans]; Garuzhde
për të shërbyer; Mbajtëse pecetash tavoline; Unaza për të lidhur pecetat; Kullonjëse orizi
[enë kuzhine]; Shishe uji të gazuar, me tub; Furça për dyllin e skive; Kasat e lekëve;
Lopatëz për përdorim kuzhinë; Enë për bërjen e akullit dhe pijeve me akull; Mbajtësit e
menyve; Tubeti për dekorim [pako me pastë]; Tubete për dekorimin e kekut; Çyçë për
zorrën e ujit; Furça për larjen e enëve; Sapunë çeliku për pastrim; Mbajtëse vaske portative
për fëmijë; Varëse dhe unaza peshqirësh; Statuja porcelan, qeramike, argjile, terakote ose
qelqi; Lecka për pluhur; Fshesa me pendë; Enë argjile; Mbajtëse për t’i hequr dikujt çizmen
kollaj nga këmba; Kallëp për zgjatjen e çizmeve; Pëlhura (Kova të endura -); Tapa për enë
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qelqi; Thërrmuese për përdorim kuzhine; Kuti mbeturinash për kafshët; Gërryese
[Currycombs]; Tasa supe; Tabaka për qëllime shtëpiake; Ornamente për mbajtjen e frutave
ose luleve [Epergnes]; Enë për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Pjata; Pagure;
Filxhan çaji; Mbajtëse e pakove të çajit; Enë mbajtëse për çajin; Ibrik çaji; Enë mbajtëse
çaji me zbukurime; Enë çaji; Kulluese çaji; Prerësit e ëmbëlsirave; Okllai; Pjata; Fshesa për
tapete; Sheshues tapeti; Furça (Kafshë-); Krehra për kafshë; Tabaka për thërrime; Mjete
tualeti; Furça tualeti; Çanta tualet; Mbajtëse të letrës së tualetit; Kuti të letrës së tualetit;
Sfungjerë tualeti; Kapakë tenxheresh; Tenxhere; Qeramikë; Doreza furre; Copë për
mbajtjen anësore të tenxheres; Lugë akulloreje; Vaska për bebe, portative; Pagure uji;
Kafaze për kafshë shtëpiake; Hinka; Shishe alkooli; Qelqurina për pije; Enë për pije; Pipëza
për të pirë; Pipa për të pirë; Krikëll; Govatë për ushqyerjen e kafshëve; Mbulesa për
tavolinë hekurosje, me formë; Pjata filxhanash; Vazo; Banjat e zogjve; Kafaze zogjsh;
Unaza për zogjtë; Govatë për të larë; Kapëse rrobash; Rafte për tharjen e rrobave; Rafte për
tharje në lavanderi; Govatë; Pjata; Dekanter vere; Pipeta [ëine-tasters]; Kuba akulli të
ripërdorshëm; Krëhër për qerpikët; Kova leckash; Copë e leshtë për pastrim; Furçë
dhëmbësh; Fill për qëllime dentare; Kunja dhëmbësh; Kuti kunja dhëmbësh; Ndarëse prej
sungjeri për gishtërinjtë e këmbës për përdorim pedikyr; Akuariume; Enë qelqi me lule
[Terrariums] [kultivim lulesh]; Enë qelqi për mbajtjen e kafshëve reptile [Vivarium]; Tasë
sheqeri; Pinceta për sheqe
25 Veshje; Kokore; Këpucë; Taka; Kostume; Tuta për fëmijë [veshje]; Veshje për foshnja
të sapo lindura; Veshje noti; Rroba banje; Robdishan; Kapele për në ujë; Sandale për në
banjë; Shapka për në banjë; Shami për në kokë; Bereta; Çorape me gjatësi deri te pulpat;
Veshje prej letre; Kapële; Varëse për në qafë; Të brendshme për femra; Boksera; Sutjena
ngritëse; Veladon; Mantel; Mbathje; Kapele për dush; Shtrojë për këpucë; Shami e vogël
për në kostum; Sandale me tak; Veshje për ballo me kostume; Doreza; Jelek për peshkim;
Pelerinë për parukeri; Çizme për futboll; Pardesy; Galloshe; Çizme sportive; Rripa(Lekë-);
[veshje]; Pajisje për mosrrëshqitjen e këpucëve; Rripa [veshje]; Veshje gjimnastike;
Këpucë gjimnastike; Çizme gjysmë të gjata; Shaje; Dorashka [veshje]; Qafore për këmisha;
Këmisha; Bluza në formë V-je; Këpucë të drunjta; Pantallona; Geta deri tek gjunjët;
Tiranda; Korse; Kapele; Xhaketa [veshje]; Pulovra; Xhaketa të holla [veshje]; Uniforma
për judo; Korse [veshje të brëndshme]; Kapuçe për ski; Kësula; Uniforma karateje;
Kimono; Pjesë anësore për veshje [pjesë të tyre]; Veshje Ready-to-wear; Kanotiere; Korse;
Fasha për shpatullën; Kollare; Shalla për costume; Bluza me mëngë të shkrutra; Serelica;
me mëngë, jo prej letre; Serelica, jo prej letre; Veshje lëkure; Streçe; Veshmbathje; Qafore
të lëvizshme; Mantele, si të kohës së mesjetës; Mëngë; Pallto; Shami për në kokë; Korse;
Robdishan; Këllëfa për veshët [veshje]; Boksera; Kapele; Këllëfë për këmbët, joelektrikisht të nxehura; Veshje të jashtme; Veshore; Kombinime veshjesh; Shapka; Kapele
(Letra-) [veshje]; Xhupa me kapuç; Pelerina; Pellusha [veshje]; Fustane si në kohën e
mesjetës; Funde për ballerina; Shalla në formë pelerine; Pulovra; Pizhama; Veshje për
çikilistë; Sholla për këpucë; Veshje për shi; Streçe sportive; funde; Sandale; Saris [indiane];
Mantel për në plazh; Shalla; Funde me katror; Veshje për gjumë; Mask për gjumë; Vello
[veshje]; Shami koke; Çizme me lidhëse; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje anti-djersës;
Çorape anti-djersës; Çorape të gjata anti-djersë; Mbathje anti-djersë; Mbrojtëse rrobash për
pjesën e sqetullave; Dorashka për ski; Çizme për ski; Fund-pantallona; Veshmbathje;
Çorape; Tiranda të vogla për çorapet; Këpucë atletike; Këpucë sporti; Fanellë; Jelekë
atletikë; Çizme; Çizme deri tek kyçi i këmbës; Shirit koke [veshje]; Veshje për plazh;
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Këpucë për plazh; Veshje të thurura; Llastik çorapesh; Çorape të gjata; Tiranda për çorape
të gjata; Streçe; Triko; Bluzë me mëngë të shkurtra; Togas; Sarafanë; Çallma; Badi për
ballerina; Pallto të gjata; Uniforma; Veshmbathje; Fund zhyponë; Xhepa për veshje; Tesha
uji për ski në ujë; Jelek; Kapele republikane.
35 Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe
promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për
reklamim, marketing dhe konsultim promovues, këshillim dhe asistencë; Shërbime për
besnikëri, nxitje dhe program bonus; Shërbime për ekspozita; Administrimi i ekspozitave;
Shërbime për marrëdhënien me publikun; Shërbime për ekspozimin dhe demonstrimin e
produkteve; Materiale për shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe promocioneve;
Përgatitje për hapësirën, kohën, dhe median e reklamave; Studime marketing; Mbledhja
dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; Analizë e kostos së çmimit; Shërbime për
bashkimin e lajmeve; Reklamime online; Shërbime online, të lidhura me produktet e
kozmetikës dhe produkteve të bukurisë; Aranxhimi i transaksioneve komerciale, për të
tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; Shërbime për përgatitjen e nje marketi online, për
blerësit dhe shitësit e të mirave; Sigurimi i kontratës, [për të tjerët]; Sigurimi i kontratës për
të tjerët në lidhje me shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe
shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave, për të tjerët, për dhënien e shërbimeve;
Përgatitje për shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e kujdesit për trupin dhe mbajtjes
pastër të tij, parfumerisë, aromave, higjenës së gojës, make-up-it, sapunëve dhe xhelave,
përgatitjes së banjos dhe dushit, deodorantëve dhe antidjersave, përgatitjeve së kujdesit të
lëkurës, përgatitjes së flokësve dhe trajtimit të tyre, përgatitjeve të depilimit, përgatitjeve
për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitjeve për pastrim dhe aromatizim, ndëzësve dhe
iluminuesve, suplementeve ushqimore dhe dietike, ushqimeve për foshnja; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve të veshjeve,
aplikuesve e materialeve mjekësore, ilaçeve dhe trajtimeve natyrale, testeve të shtatzënisë,
mjeteve higjenike dhe për bukurinë për njerëzit e kafshët, aparateve për stilimin e flokëve,
apareteve të manikyrëve dhe pedikyrëve, aparateve për prerjen e flokëve dhe heëjen e tyre,
aparateve për rroje, mjeteve për përgatitjen e ushqimeve, mjeteve të kuzhinës, thikave të
kuzhinës dhe teshave të tavolinës, të dhënave të regjistruara; Shitje me shumicë dhe pakicë
në fushat e aparateve të softëarë-ve, teknologjisë së informacionit dhe dhe audiovisuale,
artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, syzeve, aparateve të dëgjimit,
mjeteve për ushqyerje, ndihmës seksuale, instumenteve dhe aparateve veterinare dhe
mjekësore, mjeteve contraceptive, diagnostikës, aparateve të ekzaminimit dhe monitorimit;
Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e apareteve për masazh, ndriçimit, bizhuterive,
orëve dhe orëve të dorës, kutive të bizhuterive dhe orëve, Punimeve të artit dhe fugirnave
prej letre ose kartoni dhe modeleve arkitekturore, materialeve decorative dhe artistike dhe
media, çantave, çantave të dorës dhe paketimit të të mirave, paketimit dhë ruajtes së të
mirave prej letre ose kartoni; materialeve për zyrë, materialeve mësimore; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e ngjitësve për qëllime zyre ose shëtpiake, materialeve të
printuara, kartonit dhe letrës, artikujve prej letre, çantave, çantave të dorës dhe të mirave
për paketim, paktimit dhe ruajtjes së të mirave prej letre ose kartoni ose plastike, mobilieve,
shtretërve, çarçafëve, dyshekëve, jastëkëve, krevateve dhe shtëpive për qentë, dekorimeve,
artikujve të kopshtit;Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e furçave, fshesave dhe
materialeve për prodhimin e furçave, enëve të kuzhinës, seteve të tenxhereve për gatim,
qelqurinave, shisheve për pije, seteve për kuzhinë dhe aksesorëve të bareve, aparateve dhe
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artikujve për qëllime pastrami, mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, artikujve të banjos,
artikujve për stallat e kafshëve, artikujve shtëpiakë për veshje dhe këpucë, të mirave tekstile
ose zëvendësimeve të tyre, teshava të kokës, këpucëve, aksesorëve për veshjet, makinave
qepëse; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve të qepjes, leshit, tekstileve dhe
artikujve tekstil dekorativë, dekorimit të flokëve, mashave të flokëve, rregullimit të flokëve
dhe flokëve false, girave dhe mjeteve sportive, lojërave, lodrave, ushqimeve, ushqimeve për
kafshë, pijeve, produkteve të tabacco-s, artikujve për duhanpirësit, artikujve për ilaçe
kundra insekteve; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve për foshnja dhe
fëmijë, mobilieve për foshnja dhe fëmijë, veglave të makinave, veçanërisht ndejtëset e
fëmijëve, dhuratave, artikujve të kujdesit dhe kremit kundra diellit, të mirave shtëpiake,
aksesorëve dhe kartave telefonike, shërbimeve komerciale dhe informacioneve për
konsumatorët në fushat e përgatitjeve të pastrimit dhe aromave, përgatitjeve për kujdesjen e
trupit, përgatitjeve për kujdesin e bukurisë, përgatitjeve për pastrim, përgatitjeve sanitare
dhe artikujve, trajtimeve mjekësore dhe natyrale, ushqimit për fëmijë, pelenave për fëmijë,
suplementeve dietike, materialev
38 Shërbime telekomunikacioni; Komunikim me komjuter dhe akses në internet; Akses në
të dhëna, uebsite dhe protale; Përgatitje për forume online; Kalimi i të dhënave;
Transmisioni i kartave përshëndetëse online; Sigurimi i aksesit në database; Sigurimi i
aksesit të user-it në platforma nëinternet;Sigurimi aksesit të user-it në portale në internet;
Sigurimi i aksesit në shërbime të kanaleve të telekomunikacionit për blerje online; Sigurimi
i aksesit për platforma dhe portale në internet.
40 Shtypi, dhe zhvillimi fotografik dhe kinematografik; gdhendje me lazer; Qendisje ;
Qendisjet me dore; Rrobaqepësi me porosi; Shtypjen e modelingut; libërlidhje; Printime;
Printime fotografike; Primtime te derguara nga pajisjet e tjera; Printime dixhitale; Printimi i
imazheve fotografike nga mediat dixhitale; Transferimi i fotografive në disk kompakt;
Zmadhim fotografik; Dublikimi i transparencave fotografike; Zhvillimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Riprodhimi i printimeve fotografike; Printimi i fotografive dhe
piktuarave të ruajtura ne menyre dixhitale; Përmirësimi dixhital i fotografive; Transferimi i
printimeve fotografike; Shtypjet fotografike; Përsosja e regjistrimeve audio dhe video;
Printim i imazheve ne bluza; Shtypjen e modelit në pëlhurë; Përpunimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Lidhja e librave ose dokumenteve; Shërbimet laboratorike
fotografike; Printim i librave; Printim i materialit reklamues; Printim; Printimi i imazheve
në objekte; Zhvillimi dhe përpunimi i filmit; Zhvillimi i filmit fotografik; Fotografi;
Printim portretesh.
41 Edukimi, argëtimi dhe sporti; Publikime dhe raporte; Publikimi i teksteve, përveç
teksteve publicitare; Publikime elektronike; Publikime elektronikete prodhuara online, që
nuk mund të shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i
teksteve; Sigurimi i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen;
Publikimi i materialit të printueshme; Publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike
në internet; Shërbimet publicitare; Prodhimi audio dhe video, dhe fotografia; Edukimi dhe
mësimi; Organizimi i konferencave, ekspozitave dhe garave; Informacione rekreative;
bixhozit; Informacion për argëtim; Shërbimet argëtuese; Organizimi i shfaqjeve të modës
për qëllime argëtimi; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; Operimi i llotarive;
Sigurimi i informacionit në lidhje me garat e kuajve; Kryerja e garave të kuajve;
Organizimi i garave sportive; Prodhimi i videove on-line, jo te shkarkueshme
44 Kujdesi ndaj higjienës se njeriut dhe bukurisë; Shërbimet e kujdesit shëndetësor te
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njeriut; Shërbimet e kujdesit shëndetësor ndaj kafshëve; Shërbime këshilluese ndaj
shëndetin; Shërbime këshilluese në lidhje me humbjen e peshës; Këshillim ushqimor;
Këshilla lidhur me alergjitë; Shërbimet e konsulencës së kujdesit shëndetësor [mjekësore];
Keshilla ushqyerje; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor;
Konsulencë ushqyese; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin; Shërbimet e
këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Këshillim ushqimor; Këshilla ushqyese;
Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet e konsultimit në
lidhje me kujdesin e lëkurës; Konsulencë për bukurinë; Konsulencë e ofruar nëpërmjet
internetit në fushën e kujdesit të trupit dhe bukurisë; Konsulencë në fushën e kujdesit të
trupit dhe bukurisë; Shërbime konsulence në lidhje me kozmetikë; Shërbime konsulence në
lidhje me kozmetikë; Shërbime këshilluese në lidhje me trajtimin e bukurisë; Shërbime
konsulence në lidhje me bukurinë; Këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; Shërbimet e
konsultimit në fushën e make-up.

(210) KS/M/ 2021/642
(220) 29/04/2021
(731) Dardan Mullollari
Zahir pajaziti 54 Prizren Kosovë, KS
(591) E Verdhë,Vjollce ,Pembe
,Portokall,Kaltertë ,Kuqe

(540)

(511) 3 Preparat për kujdesin ndaj kafshët; Dylli i rrobaqepësve dhe këpucarëve; Preparatet
e pastrimit dhe aromave; Tualete; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë;
Xhel për masazh, përdorim tjetër veçse qëllimeve mjekësore; Kuti kozmetike; Pomadë
aromatike, përveçse për qëllime mjekësore; Preparatet me Aloe Vera për qëllime
kozmetike; Preparate të higjienës orale; Parfumeri dhe aromat; Preparatet e pastrimit të
trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Preparate për grim (kozmetikë); Aromat për ambient
shtëpiak; Sapun dhe xhel; Përgatitjet për larje; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e
lëkurës dhe këpucëve; Preparate për kujdesin e lëkurës, të syve dhe të thonjve; Preparate
dhe trajtime të flokëve; Preparate të pastrimit të automjeteve; Preparate për heqjen e
qimeve dhe për rruajtje; Deodorantët dhe antidjersat; Preparate për dush; Preparate për
heqjen e grimit (kozmetikës); Preparatet freskuese për frymën e gojës për higjienën
personale; Vajra esenciale; Kozmetikë vetullash; Preparatet e dushit, jo për qëllime
mjekësore; Guri me shtuf; Zbardhues për lavanderi; Preparate zbardhuesi [dekolorant] për
qëllime kozmetike; Sodë zbardhuese; Lustrim për mobilie dhe dysheme; Deodorantët për
qeniet njerëzore ose për kafshët; Qese aromatike për parfumimin e ndërresave; Preparate
depiluese; Ngjyrues për artikujt e higjienës personale; Preparate për heqjen e ngjyrës;
193

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Preparate për shkëlqim [lustrim]; Bojë për flokët; Locion (preparat i lëngshëm) flokësh;
Llak i flokëve; Preparate balsami për flokët; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate
kolagjeni për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetike; Kozmetikë për përkujdesjen e lëkurës;
Locion për lëkurë; Thonjtë false; I kuqi i buzëve; Shkëlqyes buzësh; Locion për qëllime
kozmetike; Pëlhura të njoma me detergjent për pastrim; Shami të njoma me kremra
kozmetike; Zhbllokimi i tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime
personale sanitare ose deodorante [tualete]; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Preparat për heqjen e shkëlqyesit të thonjve; manikyr thonjsh; Preparate për kujdesin e
thonjve; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime pastrimi;
Parfumeri; Parfum; Preparate lustrimi; Preparate pastrimi kimik; Preparate renovimi;
Preparate për rruajtje; Qumësht pastrues për qëllime grimi; Preparate renovimi; Preparate
për grim; Preparate për grim; Maska kozmetike; Krem për lubrifikimin e lëkurës; Lustrues
këpucësh; Sapun; Shampo; Preparat për mbrojtje nga dielli; Kozmetikë për kafshët; Artikuj
për tualetin; Preparate për paralarje të rrobave; Përgatitjet për lavanderi; Shkopinj pambuku
për qëllime kozmetike; Pastat e dhëmbëve; Zbutës teksture; Preparate hekurosjeve
[përdorimi i substancave nisheste]; Niseshte për qëllime lavanderie; Ngjyrues blu për
lavanderi; Zbutës pëlhure për lavanderi; Fletët anti-statike tharëse; Ngjyrues blu për
lavanderi; Lëngje për lavanderi; Agjentët e shpëlarjes për lavanderi; Topa për lavanderi që
përmbajnë detergjent; Pluhur sapuni; Shtesa për lavanderi për zbutjen e ujit.
5 Artikuj përthithës për higjienën personale; Ilaçe farmaceutike dhe natyrale; Pelena për
foshnjat dhe persona që nuk arrijnë të përmbahen; Ushqim për fëmijë; Produktet higjienike
femërore; Artikuj për aromatizim dhe pastrim të ajrit; Preparate dhe materiale
diagnostikimi; Dezinfektantët dhe antiseptikët; Suplemente ushqimore dhe preparate
dietike; Preparatet dhe artikujt higjenikë; Sapunë dhe detergjente mjekësorë dhe sanitarë;
Suplemente dietike për kafshët; Preparatet dhe artikujt e kontrollit kundra insekteve; Fasha,
veshje dhe aplikues mjekësor; Preparatet dhe artikujt dentare, dhe pasta dhëmbësh
mjekësore; Laksativ; Preparatet për trajtimin e morrave [pediculicidet]; Sapun antibakterial;
Antiseptikë; Pilula për reduktimin e oreksit; Ilaçe për qëllime njerëzore; Ilaçe për qëllime
veterinare; Çaj astmatik; Pelena në formë mbathjesh për foshnjat; Qumësht formulë për
foshnja; Pelena të foshnjave; Preparate banje për qëllime mjekësore; Fibër (Dietike -);
Preparatet balsamike për qëllime mjekësore; Fashat për mjekim; Qetësues; Karamele
mjekësore; Preparatet kimiko-farmaceutike; Shtatzënia (Përgatitjet kimike për
diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike për qëllime
veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitar; Deodorantë për
veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; Sapun dezinfektues;
Preparate diagnostikimi; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Substancat
dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Ushqime dietetike të përshtatura për përdorim
mjekësor; Preparate me albumin për qëllime mjekësore; Preparate enzimatike për qëllime
mjekësore; Ilaç për uljen e temperaturës (Febrifuges); Preparate kundra insekteve
fluturuese; Letër për kapjen e insekteve fluturuese; Kimikate kundra sporeve dhe
kërpudhave [Fungicides]; Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura; Leukoplast; Ilaçe për
djersitje në këmbë; Ilaçe me përbërje misri; Unazë me përbërje misri për kurimin e
këmbëve; Larës për qentë [insekticide]; Insekticidet; Ilaç kundër insekteve; Lubrifikantë
seksual personal; Kamfur për qëllime mjekësore; Pilula për qëllime farmaceutike; Kapsula
për ilaçe; Çamçakëz për qëllime mjekësore; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore;
Kompresa; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimor për qëllime mjekësore;
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Solucione për lente kontakti; Locione për qëllime farmaceutike; Magnezi për qëllime
farmaceutike; Minj (Përgatitjet për zhdukjen -); Pije të përshtatura për qëllime mjekësore;
Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekësor; Çaj mjekësor; Preparate mjekësore
për artikuj të tualetit; Pastë dhëmbësh mjekësore; Qumësht pluhur për foshnjat; Suplemente
ushqimore minerale; Djegie (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve;
Kallot (Preparate për -); Preparate për pastrimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për
banjat; Preparate të tekstileve kundra molës; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Suplemente ushqimore; Qetësues për nervat [Nervines]; Ngjitës nikotine për të lënë pirjen e
duhanit; Vajra mjekësore; Tableta të tretshme për qëllime farmaceutike; Farmaceutikë;
Preparate farmaceutike; Helm për minjtë; Tableta tymosëse; Preparate për pastrimin e
lentave të kontaktit; Kuti mjekësore, portativ, të mbushura; Kremra për qëllime
farmaceutike; Qetësues për gjumë [Soporifics]; Serume; Peceta higjienike; Kremra kundra
djegies nga dielli; Peceta sanitare për kujdesin e gjirit; Tamponë; Banjë (Përgatitje
terapeutike për -); Larës për kafshët [insekticide]; Herbicide; Preparate për zhdukjen e
parazitëve; Larja vaginale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime mjekësore; Fasha,
mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; Preparate veterinare;
Preparate që përmbajnë vitamina; Ilaç për lythat; Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena;
Pelena letre për personat që nuk arrijnë të përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme për
personat që nuk arrijnë të përmbahen. Peceta ditore për personat që nuk arrijnë të
përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme prej celuloze për personat që nuk arrijnë të
përmbahen.
21 Artikuj pastrimi dentar; Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, materialet e furçave;
Pajisjet për kontrollin dhe zhdukjen e parazitëve; Sende për tavolinat pajisje për gatim dhe
enë; Enë qelqi, enët e pijeve dhe artikuj për bare; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe të
këpucëve; Enë kozmetike, tualeti, dhe artikuj banje; Aparat për aromën e ajrit; Kosh
plehrash; Artikuj pastrimi; Kasat e monedhave (Piggy banks); Statuja, figurina, pllaka dhe
vepra të artit, të bëra nga materiale të tilla si porcelani, terakota ose qelqi, të përfshira në
klasë; Xhama të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, jo të specifikuara për përdorim;
Kapakë akuariumi; Kosh plehrash; Pajisje për heqjen e grimit; Kuti me aerosol, jo për
qëllime mjekësore; Komo për qëllime shtëpiake; Pishina që fryhen për foshnjat; Furçat e
vetullave; Hinka; Dorashka për larje makine; Dorashka për pjekje; Gota; Lavamanë [enët];
Gota qelqi të pikturuara; Pajisjet e spërkatjes; Fshesa; Shkop fshese; Kriklla birre;
Mbajtësit e luleve dhe bimëve [rregullimi i luleve]; Spërkatës për ujitje të luleve dhe
bimëve; Korniza dritaresh; Vazo lulesh; Copë për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim;
Kuti për ëmbëlsira; Furça (me përjashtim të penelave); Pipeta; Tiganë; Sapllakë; Kunjat e
metalit (Gatim -); Dërrasa e bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për qëllime
shtëpiake; Tavolina për hekurosje; Bazamenti i hekurit; Furça; Llamba qelqi; Kokat e
furçave elektrike të dhëmbëve; Mallrat të lidhura me furçat; Buste prej porcelani, qeramike,
enë prej argjile, terakota ose qelqi; Enët e gjalpit; Kapakë për mbulimin e gjellës; Lëkura të
dhisë të egër për pastrim; Stolitë kineze; Mbyllje për kapakët e tenxhereve; Aparat
deodorant për përdorim personal; Gota për vezët; Kova; Kavanoza; (Qelqi -); [carboys];
Kova me akull; Kupa me akullore; Kapëset e akullit; Furça (elektrike), me përjashtim të
pjesëve të pajisjeve; Tërheqja dhe vrasja e insekteve (Pajisjet elektrike për -); Krehër
(elektrik); Heqësit e pushit, elektrike apo jo-elektrike; Hapëse për tapat e shisheve, elektrike
dhe jo-elektrike; Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Furça dhëmbësh, elektrike;
Pajisje e vendosur në prizë me ilaç kundër mushkonjave; Xham i emaluar, jo për ndërtim;
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Takëm tryeze; Takëm për vaj; Shkopinj për të ngrënë; Çark minjsh; Tava kulluese;
Figurina porcelain, qeramike, argjile, terakote ose qelqi; Termusë; Shishe; Kurthe për
mizat; Mizakapëse; Kube me akull; Enë kuzhine; Legena me ujë për kafshët; Doreza për
kopshtarinë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Enë perimesh; Kuti me erëza; Kanoçe
për ujitje; Lugët e gatimit [enë gatimi]; Përçues elektrikë gjobë me pjesë xhami; Xham, i
papunuar ose gjysmë i punuar, përveç xhamave për ndërtim; Shishe qelqi; Pagure qelqi
[enë];Kutitë e qelqit; Gota [enët]; Tasat e qelqit; Mozaikët e qelqit, jo për ndërtim; Qelq
pluhur për dekorim; Lesh xhami, përveç izolimit; Dorashkat e furrës; Soba portative [enë
gatimi]; Mbështetëse paralele [Gridiron supports]; Krehra e flokëve (me dhëmbëza të
mëdha); Pompë për zhbllokimin e lavamanëve; Makineri për prodhimin e makaronave, me
dorë; Mjetet e pastrimit, me dorë; Bularësit e kafesë, me dorë; Bluarës të piperit, me dorë;
Bluarës për qëllime shtëpiake, me dorë; Kapëse për zgjatjen e dorezave; Mjete shtëpiake;
Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Varëse
pantallonash; Kurthe insektesh; Enë e izoluar nga nxehtësia; Pagure izolues; Enë për pije të
izoluara nga nxehtësia; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Tabaka; Shërbyese të kafesë
[takëm]; Furçat për pastrimin e enëve, me bisht të gjatë; Krëhëra; Kutitë e krëhërëve; Kanë;
Dekanter vere; Etiketat për dekanterët; Mbulesa të djathit; Tiganë; Kavanoza për biskota;
Qeramikë për qëllime shtëpiake; Fikës qirinjsh; Kavanozat e qirinjve [mbajtësit]; Unaza
qirinjsh; Kallëm për zgjatje për veshje; Qëruese (hudhër -); [enë kuzhine]; Çengel për
mbërthimin e kopsave (Buttonhooks); Enë gatimi [molds]; Sete m tenxhere gatimi; Kazanë
gatimi; Çanta të për gatim, përveç atyre për mikrovalëve; Tenxhere gatimi; Enë gatimi, jo
elektrike; Kosha për qëllime shtëpiake; Damixhanë; Furça kozmetike; Mjete kozmetike;
Spatulet kozmetike; Hekura për kollare; Kristale [qelqe]; Enë me forma të ndryshme për
kek; Enë kuzhine; Mjete kuzhine; Furçat për lyerje; Pakotë ftohta për freskimin ushqim dhe
pije; Çanta izotermike; Shishe frigoriferike; Punime të artit prej porcelani, qeramike,
argjile, terakota ose qelqi; Vezë fole, artificiale; Ngjitëse për enët; Shandanë; Sete me liker;
Kulluese për përdorim shtëpiak; Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për vazot e luleve;
Mbajtëse thikash për tryezë; Përzierës pijesh; Leckë pluhurash për mobiliet; Lecka; Thuk,
për përdorim kuzhine; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit; Enë qeramike të
thella; Furçatë thonjve; Bazmante për gota, jo prej letre ose tekstili; Centro tavoline, jo prej
letre ose tekstili; Centro, jo prej letre ose tekstili; Aparat për marrjen e pluhurit, jo elektrike;
Ngrohës për biberonat, jo elektrike; Enë avulli të ushqimit, jo elektrike; Enë të ngrohta, jo
të nxehura elektrikisht; Ndarësit e vezëve, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; Tiganë të
thellë, jo elektrike; Shtypës frutash, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Filtra kafeje, jo
elektrike; Ibrik kafeje, jo-elektrike; Filtruese të kafesë, jo elektrike; Përzierëse [Blenders],
jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Grirëse për kuzhina, jo-elektrike; Lustrim dylli (Aparat
për -), jo-elektrike; Aparat dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike;
Rrahëse, jo-elektrike; Piskatore, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Autoklava, jo-elektrike,
për gatim; Pajisje për lustrim dylli, jo-elektrike, për këpucë; Shtypëse petullash, jo-elektrike
[enë kuzhine]; Kutitë ftohëse, jo-elektrike; Shtypëse pitesh, jo-elektrike; Ibrik, jo-elektrik;
Makineri shtypëse për përdorim kuzhine, jo-elektrike; Gota me fruta; Çarës arrash; Doreza
për furrë; XHam ngjyre qumështi; Gota prej letre ose plastike; Kuti me peshqirë dore;
Kosha për letra; Pjata prej letre; Avullues parfumi; Enë me erëza; Furça; Shporta për piknik
duke përshirë edhe enët; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit; Prerëset e
biskotave; Zbardhuese dorezash; Lustrim i lëkurës; Materiale lustruese për letra dhe gur;
Materiale për lustrim; Sete porcelani; Kuti për ushqim; Kompakte pluhuri kozmetike; Pufe
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pudre; Kova lecke; Copa për pastrim; Impiante uji; Furça rroje; Mbajtëse për furçat rroje;
Çarqe minjsh; Ndezës parfumesh; Absorbuesit e tymit për qëllime shtëpiake; Grirëse për
kuzhinë; Lecka për pastrim; Lugë përzierëse; Përzierësit e cocktail-eve; Tasat për sallatë;
Pinceta kuzhine për sallatë; Mbajtësit e kripës; Furça për pastrimin e rezervuarëve dhe
enëve; Pllaka lavamani; Kaci për qëllime shtëpiake; Tela për enët; Tela Gërryese për enët;
Bazamente për porcelan ose qelq; Sfungjer make-up-i; Dërrasa si bazament për të prerë për
kuzhinë; Garuzhde për të shërbyer verë; Lugë këpucësh; Furça për çizme; Kallëp për
këpucë; Mbulesa për enët; Enë, Centro [mjete për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime
shtëpiake; Mbajtëse sfungjerësh; Tiganë (Argjile-); Kuti sapunesh; Pjatapër sapun;
Mbajtëse sapuni të lëngshëm; Kulluese [Mjete shtëpiake]; Rafte [lazy susans]; Garuzhde
për të shërbyer; Mbajtëse pecetash tavoline; Unaza për të lidhur pecetat; Kullonjëse orizi
[enë kuzhine]; Shishe uji të gazuar, me tub; Furça për dyllin e skive; Kasat e lekëve;
Lopatëz për përdorim kuzhinë; Enë për bërjen e akullit dhe pijeve me akull; Mbajtësit e
menyve; Tubeti për dekorim [pako me pastë]; Tubete për dekorimin e kekut; Çyçë për
zorrën e ujit; Furça për larjen e enëve; Sapunë çeliku për pastrim; Mbajtëse vaske portative
për fëmijë; Varëse dhe unaza peshqirësh; Statuja porcelan, qeramike, argjile, terakote ose
qelqi; Lecka për pluhur; Fshesa me pendë; Enë argjile; Mbajtëse për t’i hequr dikujt çizmen
kollaj nga këmba; Kallëp për zgjatjen e çizmeve; Pëlhura (Kova të endura -); Tapa për enë
qelqi; Thërrmuese për përdorim kuzhine; Kuti mbeturinash për kafshët; Gërryese
[Currycombs]; Tasa supe; Tabaka për qëllime shtëpiake; Ornamente për mbajtjen e frutave
ose luleve [Epergnes]; Enë për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Pjata; Pagure;
Filxhan çaji; Mbajtëse e pakove të çajit; Enë mbajtëse për çajin; Ibrik çaji; Enë mbajtëse
çaji me zbukurime; Enë çaji; Kulluese çaji; Prerësit e ëmbëlsirave; Okllai; Pjata; Fshesa për
tapete; Sheshues tapeti; Furça (Kafshë-); Krehra për kafshë; Tabaka për thërrime; Mjete
tualeti; Furça tualeti; Çanta tualet; Mbajtëse të letrës së tualetit; Kuti të letrës së tualetit;
Sfungjerë tualeti; Kapakë tenxheresh; Tenxhere; Qeramikë; Doreza furre; Copë për
mbajtjen anësore të tenxheres; Lugë akulloreje; Vaska për bebe, portative; Pagure uji;
Kafaze për kafshë shtëpiake; Hinka; Shishe alkooli; Qelqurina për pije; Enë për pije; Pipëza
për të pirë; Pipa për të pirë; Krikëll; Govatë për ushqyerjen e kafshëve; Mbulesa për
tavolinë hekurosje, me formë; Pjata filxhanash; Vazo; Banjat e zogjve; Kafaze zogjsh;
Unaza për zogjtë; Govatë për të larë; Kapëse rrobash; Rafte për tharjen e rrobave; Rafte për
tharje në lavanderi; Govatë; Pjata; Dekanter vere; Pipeta [ëine-tasters]; Kuba akulli të
ripërdorshëm; Krëhër për qerpikët; Kova leckash; Copë e leshtë për pastrim; Furçë
dhëmbësh; Fill për qëllime dentare; Kunja dhëmbësh; Kuti kunja dhëmbësh; Ndarëse prej
sungjeri për gishtërinjtë e këmbës për përdorim pedikyr; Akuariume; Enë qelqi me lule
[Terrariums] [kultivim lulesh]; Enë qelqi për mbajtjen e kafshëve reptile [Vivarium]; Tasë
sheqeri; Pinceta për sheqer.
25 Veshje; Kokore; Këpucë; Taka; Kostume; Tuta për fëmijë [veshje]; Veshje për foshnja
të sapo lindura; Veshje noti; Rroba banje; Robdishan; Kapele për në ujë; Sandale për në
banjë; Shapka për në banjë; Shami për në kokë; Bereta; Çorape me gjatësi deri te pulpat;
Veshje prej letre; Kapële; Varëse për në qafë; Të brendshme për femra; Boksera; Sutjena
ngritëse; Veladon; Mantel; Mbathje; Kapele për dush; Shtrojë për këpucë; Shami e vogël
për në kostum; Sandale me tak; Veshje për ballo me kostume; Doreza; Jelek për peshkim;
Pelerinë për parukeri; Çizme për futboll; Pardesy; Galloshe; Çizme sportive; Rripa(Lekë-);
[veshje]; Pajisje për mosrrëshqitjen e këpucëve; Rripa [veshje]; Veshje gjimnastike;
Këpucë gjimnastike; Çizme gjysmë të gjata; Shaje; Dorashka [veshje]; Qafore për këmisha;
197

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Këmisha; Bluza në formë V-je; Këpucë të drunjta; Pantallona; Geta deri tek gjunjët;
Tiranda; Korse; Kapele; Xhaketa [veshje]; Pulovra; Xhaketa të holla [veshje]; Uniforma
për judo; Korse [veshje të brëndshme]; Kapuçe për ski; Kësula; Uniforma karateje;
Kimono; Pjesë anësore për veshje [pjesë të tyre]; Veshje Ready-to-wear; Kanotiere; Korse;
Fasha për shpatullën; Kollare; Shalla për costume; Bluza me mëngë të shkrutra; Serelica;
me mëngë, jo prej letre; Serelica, jo prej letre; Veshje lëkure; Streçe; Veshmbathje; Qafore
të lëvizshme; Mantele, si të kohës së mesjetës; Mëngë; Pallto; Shami për në kokë; Korse;
Robdishan; Këllëfa për veshët [veshje]; Boksera; Kapele; Këllëfë për këmbët, joelektrikisht të nxehura; Veshje të jashtme; Veshore; Kombinime veshjesh; Shapka; Kapele
(Letra-) [veshje]; Xhupa me kapuç; Pelerina; Pellusha [veshje]; Fustane si në kohën e
mesjetës; Funde për ballerina; Shalla në formë pelerine; Pulovra; Pizhama; Veshje për
çikilistë; Sholla për këpucë; Veshje për shi; Streçe sportive; funde; Sandale; Saris [indiane];
Mantel për në plazh; Shalla; Funde me katror; Veshje për gjumë; Mask për gjumë; Vello
[veshje]; Shami koke; Çizme me lidhëse; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje anti-djersës;
Çorape anti-djersës; Çorape të gjata anti-djersë; Mbathje anti-djersë; Mbrojtëse rrobash për
pjesën e sqetullave; Dorashka për ski; Çizme për ski; Fund-pantallona; Veshmbathje;
Çorape; Tiranda të vogla për çorapet; Këpucë atletike; Këpucë sporti; Fanellë; Jelekë
atletikë; Çizme; Çizme deri tek kyçi i këmbës; Shirit koke [veshje]; Veshje për plazh;
Këpucë për plazh; Veshje të thurura; Llastik çorapesh; Çorape të gjata; Tiranda për çorape
të gjata; Streçe; Triko; Bluzë me mëngë të shkurtra; Togas; Sarafanë; Çallma; Badi për
ballerina; Pallto të gjata; Uniforma; Veshmbathje; Fund zhyponë; Xhepa për veshje; Tesha
uji për ski në ujë; Jelek; Kapele republikane.
35 Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe
promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për
reklamim, marketing dhe konsultim promovues, këshillim dhe asistencë; Shërbime për
besnikëri, nxitje dhe program bonus; Shërbime për ekspozita; Administrimi i ekspozitave;
Shërbime për marrëdhënien me publikun; Shërbime për ekspozimin dhe demonstrimin e
produkteve; Materiale për shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe promocioneve;
Përgatitje për hapësirën, kohën, dhe median e reklamave; Studime marketing; Mbledhja
dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; Analizë e kostos së çmimit; Shërbime për
bashkimin e lajmeve; Reklamime online; Shërbime online, të lidhura me produktet e
kozmetikës dhe produkteve të bukurisë; Aranxhimi i transaksioneve komerciale, për të
tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; Shërbime për përgatitjen e nje marketi online, për
blerësit dhe shitësit e të mirave; Sigurimi i kontratës, [për të tjerët]; Sigurimi i kontratës për
të tjerët në lidhje me shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe
shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave, për të tjerët, për dhënien e shërbimeve;
Përgatitje për shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e kujdesit për trupin dhe mbajtjes
pastër të tij, parfumerisë, aromave, higjenës së gojës, make-up-it, sapunëve dhe xhelave,
përgatitjes së banjos dhe dushit, deodorantëve dhe antidjersave, përgatitjeve së kujdesit të
lëkurës, përgatitjes së flokësve dhe trajtimit të tyre, përgatitjeve të depilimit, përgatitjeve
për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitjeve për pastrim dhe aromatizim, ndëzësve dhe
iluminuesve, suplementeve ushqimore dhe dietike, ushqimeve për foshnja; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve të veshjeve,
aplikuesve e materialeve mjekësore, ilaçeve dhe trajtimeve natyrale, testeve të shtatzënisë,
mjeteve higjenike dhe për bukurinë për njerëzit e kafshët, aparateve për stilimin e flokëve,
apareteve të manikyrëve dhe pedikyrëve, aparateve për prerjen e flokëve dhe heëjen e tyre,
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aparateve për rroje, mjeteve për përgatitjen e ushqimeve, mjeteve të kuzhinës, thikave të
kuzhinës dhe teshave të tavolinës, të dhënave të regjistruara; Shitje me shumicë dhe pakicë
në fushat e aparateve të softëarë-ve, teknologjisë së informacionit dhe dhe audiovisuale,
artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, syzeve, aparateve të dëgjimit,
mjeteve për ushqyerje, ndihmës seksuale, instumenteve dhe aparateve veterinare dhe
mjekësore, mjeteve contraceptive, diagnostikës, aparateve të ekzaminimit dhe monitorimit;
Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e apareteve për masazh, ndriçimit, bizhuterive,
orëve dhe orëve të dorës, kutive të bizhuterive dhe orëve, Punimeve të artit dhe fugirnave
prej letre ose kartoni dhe modeleve arkitekturore, materialeve decorative dhe artistike dhe
media, çantave, çantave të dorës dhe paketimit të të mirave, paketimit dhë ruajtes së të
mirave prej letre ose kartoni; materialeve për zyrë, materialeve mësimore; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e ngjitësve për qëllime zyre ose shëtpiake, materialeve të
printuara, kartonit dhe letrës, artikujve prej letre, çantave, çantave të dorës dhe të mirave
për paketim, paktimit dhe ruajtjes së të mirave prej letre ose kartoni ose plastike, mobilieve,
shtretërve, çarçafëve, dyshekëve, jastëkëve, krevateve dhe shtëpive për qentë, dekorimeve,
artikujve të kopshtit;Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e furçave, fshesave dhe
materialeve për prodhimin e furçave, enëve të kuzhinës, seteve të tenxhereve për gatim,
qelqurinave, shisheve për pije, seteve për kuzhinë dhe aksesorëve të bareve, aparateve dhe
artikujve për qëllime pastrami, mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, artikujve të banjos,
artikujve për stallat e kafshëve, artikujve shtëpiakë për veshje dhe këpucë, të mirave tekstile
ose zëvendësimeve të tyre, teshava të kokës, këpucëve, aksesorëve për veshjet, makinave
qepëse; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve të qepjes, leshit, tekstileve dhe
artikujve tekstil dekorativë, dekorimit të flokëve, mashave të flokëve, rregullimit të flokëve
dhe flokëve false, girave dhe mjeteve sportive, lojërave, lodrave, ushqimeve, ushqimeve për
kafshë, pijeve, produkteve të tabacco-s, artikujve për duhanpirësit, artikujve për ilaçe
kundra insekteve; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve për foshnja dhe
fëmijë, mobilieve për foshnja dhe fëmijë, veglave të makinave, veçanërisht ndejtëset e
fëmijëve, dhuratave, artikujve të kujdesit dhe kremit kundra diellit, të mirave shtëpiake,
aksesorëve dhe kartave telefonike, shërbimeve komerciale dhe informacioneve për
konsumatorët në fushat e përgatitjeve të pastrimit dhe aromave, përgatitjeve për kujdesjen e
trupit, përgatitjeve për kujdesin e bukurisë, përgatitjeve për pastrim, përgatitjeve sanitare
dhe artikujve, trajtimeve mjekësore dhe natyrale, ushqimit për fëmijë, pelenave për fëmijë,
suplementeve dietike, materialeve shtëpiake për përkujdesjen e veshjeve dhe këpucëve,
mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, dhe artikujve të banjos.
38 Shërbime telekomunikacioni; Komunikim me komjuter dhe akses në internet; Akses në
të dhëna, uebsite dhe protale; Përgatitje për forume online; Kalimi i të dhënave;
Transmisioni i kartave përshëndetëse online; Sigurimi i aksesit në database; Sigurimi i
aksesit të user-it në platforma nëinternet;Sigurimi aksesit të user-it në portale në internet;
Sigurimi i aksesit në shërbime të kanaleve të telekomunikacionit për blerje online; Sigurimi
i aksesit për platforma dhe portale në internet.
40 Shtypi, dhe zhvillimi fotografik dhe kinematografik; gdhendje me lazer; Qendisje ;
Qendisjet me dore; Rrobaqepësi me porosi; Shtypjen e modelingut; libërlidhje; Printime;
Printime fotografike; Primtime te derguara nga pajisjet e tjera; Printime dixhitale; Printimi i
imazheve fotografike nga mediat dixhitale; Transferimi i fotografive në disk kompakt;
Zmadhim fotografik; Dublikimi i transparencave fotografike; Zhvillimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Riprodhimi i printimeve fotografike; Printimi i fotografive dhe
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piktuarave të ruajtura ne menyre dixhitale; Përmirësimi dixhital i fotografive; Transferimi i
printimeve fotografike; Shtypjet fotografike; Përsosja e regjistrimeve audio dhe video;
Printim i imazheve ne bluza; Shtypjen e modelit në pëlhurë; Përpunimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Lidhja e librave ose dokumenteve; Shërbimet laboratorike
fotografike; Printim i librave; Printim i materialit reklamues; Printim; Printimi i imazheve
në objekte; Zhvillimi dhe përpunimi i filmit; Zhvillimi i filmit fotografik; Fotografi;
Printim portretesh.
41 Edukimi, argëtimi dhe sporti; Publikime dhe raporte; Publikimi i teksteve, përveç
teksteve publicitare; Publikime elektronike; Publikime elektronikete prodhuara online, që
nuk mund të shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i
teksteve; Sigurimi i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen;
Publikimi i materialit të printueshme; Publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike
në internet; Shërbimet publicitare; Prodhimi audio dhe video, dhe fotografia; Edukimi dhe
mësimi; Organizimi i konferencave, ekspozitave dhe garave; Informacione rekreative;
bixhozit; Informacion për argëtim; Shërbimet argëtuese; Organizimi i shfaqjeve të modës
për qëllime argëtimi; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; Operimi i llotarive;
Sigurimi i informacionit në lidhje me garat e kuajve; Kryerja e garave të kuajve;
Organizimi i garave sportive; Prodhimi i videove on-line, jo te shkarkueshme.
44 Kujdesi ndaj higjienës se njeriut dhe bukurisë; Shërbimet e kujdesit shëndetësor te
njeriut; Shërbimet e kujdesit shëndetësor ndaj kafshëve; Shërbime këshilluese ndaj
shëndetin; Shërbime këshilluese në lidhje me humbjen e peshës; Këshillim ushqimor;
Këshilla lidhur me alergjitë; Shërbimet e konsulencës së kujdesit shëndetësor [mjekësore];
Keshilla ushqyerje; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor;
Konsulencë ushqyese; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin; Shërbimet e
këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Këshillim ushqimor; Këshilla ushqyese;
Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet e konsultimit në
lidhje me kujdesin e lëkurës; Konsulencë për bukurinë; Konsulencë e ofruar nëpërmjet
internetit në fushën e kujdesit të trupit dhe bukurisë; Konsulencë në fushën e kujdesit të
trupit dhe bukurisë; Shërbime konsulence në lidhje me kozmetikë; Shërbime konsulence në
lidhje me kozmetikë; Shërbime këshilluese në lidhje me trajtimin e bukurisë; Shërbime
konsulence në lidhje me bukurinë; Këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; Shërbimet e
konsultimit në fushën e make-up.

(210) KS/M/ 2021/643
(220) 30/04/2021
(731) Posco International Corporation
134, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU,
SEOUL, KR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)
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(511) 7 Makinë larëse (Lavatriçe); makina larëse enësh; fshesa elektrike (vakum).
9 TV.
11 Frigoriferë; furra me mikrovalë; fura elektrike; fura me gas; pllaka elektrike (pijanura);
pllaka gazi për gatim; kapuç gatimi (për ventilim); kondicioner ajri; ngrohës uji; pastrues
ajri; tharëse rrobash.

(210) KS/M/ 2021/644
(220) 30/04/2021
(731) Posco International Corporation
134, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU,
SEOUL, KR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 7 Makinë larëse (Lavatriçe); makina larëse enësh; fshesa elektrike (vakum).
9 TV
11 Frigoriferë; furra me mikrovalë; fura elektrike; fura me gas; pllaka elektrike (pijanura);
pllaka gazi për gatim; kapuç gatimi (për ventilim); kondicioner ajri; ngrohës uji; pastrues
ajri; tharëse rrobash.

(210) KS/M/ 2021/645
(220) 05/05/2021
(731) IP GROUP ShPK Rr. Magjistralja
Suharekë – Prizren, p.n., KS
(591) portokalli
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtië

(540)

(511) 6 Metale elementare dhe legura të tyre; metale si material ndërtimor; profile alumini;
konstrukcione metalike; materiale metalike për ndertim, materiale metalike për korniza
dyersh dhe dritaresh; prodhime metalike të metalgëdhendjes dhe prodhime elementesh të
gdhendura dhe dekorative; profile dekorative metalike te imta; profile metalike të
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ndryshme; prodhime të metaleve të cilat nuk përfshihen në klasat tjera.
19 Plastika, profile plastike dhe material plastik gjysëm i përpunuar; material ndertimor jo
metalik; materiale ndertimore dhe jo ndertimore nga druri.
35 Tregtia me shumicë dhe pakicë; tregtia me shumicë dhe pakicë e metaleve dhe profileve
të metaleve dhe plastikës; tregtija me shumice dhe pakicë e drurit dhe produkteve te
perpunuar nga druri; trgëtija me shumicë e pakicë e fletëzave të plastikës, tubave dhe
profileve
37 Ndertimi I objekteve banesore; punime suvatimi; punime instaluese; punime montimi
nga druri dhe materiale tjera; perpunimi i produkteve nga qelqi, metali, plastika dhe
materiale tjera te cilat perdoren në ndertimtari; instalime në ndertimtari, fasada, instalime
dhe montime dekorimesh në ndërtimtari; sherbime montimi dhe dekroimi në interier;
sherbime prodhimi të dyrve dhe dritareve nga materiali i plastikës dhe metaleve; sherbime
të prodhimit të elementeve dekorative nga metali të printuara (të shtypura).

(210) KS/M/ 2021/646
(220) 05/05/2021
(731) Linekx – 1 Sh.p.k.,
Goricë, Gjirokastër, Shqipëri, AL
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtië

(540)

(511) 16 Letër tualeti, peceta duarsh, mbulesa tavoline prej letre (letër e ngjashme me ate
të pecetave higjenike).

(210) KS/M/ 2021/647
(220) 05/05/2021
(731) MAGIC SOFTE 2011 Dropull i
poshtëm Goricë, Gjirokastër, Shqipëri, AL
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtië

(540)
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(511) 16 Letër tualeti, peceta duarsh, mbulesa tavoline prej letre (letër e ngjashme me ate
të pecetave higjenike).

(210) KS/M/ 2021/648
(220) 06/05/2021
(731) BIRRA PEJA SH.A.
Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë,
Kosovë, KS
(591) blu e errët; e zezë; e bardhë;
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Birra; birra malte; birra gruri; birra e zezë e hidhur (porter); birra ale; birra e zezë
e fortë (stout) dhe birra lager; përzierje të birrave të ndryshme dhe birra të errëta; birra jo
alkolike; birra me pak kalori dhe birrë me pak alkool; përzierje e birrave me lëngje të
frutave; ekstraktet e frutave dhe/ose pijet me aromë frutash; ujë mineral; ujë i pijshem; ujë i
gazuar; ujë i burimit; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarë; pijet jo alkolike me shije
të birrës; shurupe dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve jo alkoolike e birrave dhe
lëngjeve të pemëve; pijet jo alkoolike të fermentuara.
35 Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave, të ujëve minerale dhe të gazuar, të pijeve
alkoolike dhe pijeve të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave,
shurupeve dhe preparateve të tjera për përgatitjen e pijeve, birrave, ujit me aditiv (pije jo
alkoolike); publicitet i produkteve; marketing; administrimi i biznesit; shitjet me ankand;
reklama me poste të drejtpërdrejtë; publicitet online në rrjetet kompjuterike; demonstrimi i
produkteve të mësipërme.

(210) KS/M/ 2021/649
(220) 06/05/2021
(731) BIRRA PEJA SH.A.
Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë,
Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) RiCH

(511) 32 Birra; birra malte; birra gruri; birra e zezë e hidhur (porter); birra ale; birra e zezë
e fortë (stout) dhe birra lager; përzierje të birrave të ndryshme dhe birra të errëta; birra jo
alkolike; birra me pak kalori dhe birrë me pak alkool; përzierje e birrave me lëngje të
frutave; ekstraktet e frutave dhe/ose pijet me aromë frutash; ujë mineral; ujë i pijshem; ujë i
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gazuar; ujë i burimit; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarë; pijet jo alkolike me shije
të birrës; shurupe dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve jo alkoolike e birrave dhe
lëngjeve të pemëve; pijet jo alkoolike të fermentuara.
35 Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave, të ujëve minerale dhe të gazuar, të pijeve
alkoolike dhe pijeve të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave,
shurupeve dhe preparateve të tjera për përgatitjen e pijeve, birrave, ujit me aditiv (pije jo
alkoolike); publicitet i produkteve; marketing; administrimi i biznesit; shitjet me ankand;
reklama me poste të drejtpërdrejtë; publicitet online në rrjetet kompjuterike; demonstrimi i
produkteve të mësipërme

(210) KS/M/ 2021/650
(220) 06/05/2021
(300) 30 2020 024457 09/05/2021 DE
(731) Tom Tailor GmbH Garstedter Weg 14
22453 Hamburg, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 3 “Deodorantë për përdorim personal; Ujë tualeti; preparate depiluese; dyll depilues;
kremëra kozmetikë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Losion për flokë; ngjyra e
flokëve; preparate për larjen e flokëve; sprej për flokë; kolonjë; preparate kozmetike për
larje; lapsa kozmetikë; produkte kozmetikë; komplete kozmetike; hije për sy; buzëkuq;
losione për qëllime kozmetike; Kozmetikë; produkte grimi; preparate për kujdesin e
thonjve; llak i thonjve; preparate për valezimin e flokëve; parfumeri; parfume; preparate për
rruajtje; sapun për rruajtje; losione pas rruajtjes; preparate pastruese për përdorim personal;
maska bukurie; sapun; preparate për kremë dielli; pluhur grimi; grim; preparate për grim;
shampo *; ëmbëlsira me sapun tualeti; maskarë; pastë dhëmbësh”
9 “Syze; korniza të syzeve; korniza të syzeve; mbajtëse syzesh; lente për syze; syze dielli
18 “Çanta, dosje dokumentesh; kuletat e xhepit; mbajtëse atashe; kuti prej lëkure ose skaj
lëkure; çanta rrjete për pazar; çanta për pazar; jakë për kafshë; Lëkura; Çanta; çanta dore;
Valixhe; korniza për çanta dore; Lëkurat; kuti prej lëkure për kapelë; Xhepat e hartave;
Kuti të bëra prej lëkure ose skaj lëkure; çanta prej rrjete zinxhir; Çanta transportuese për
fëmijë; çanta veshjesh për udhëtime; çanta për vanitete, jo të montuara; kuletë për karta
krediti; mbulesë lëkure; lëkurë imituese; rripa lëkure; skaj lëkure; Rripa lëkure; Shirita
lëkure; mbajtëse muzikore; çanta udhëtimi; çanta shpine; çanta për alpinistë; Kuti prej
lëkure ose druri; mbulesa çadrash; mbajtëse të qelësave; çanta shpine shkollore; çanta
shkollore; Rripi i krahut; ulëse për ecje me shkop; çanta për sporte; çadra; shkopinj për
ecje; Çanta me rrota; komplet çantash; Çantë; Çanta veglash prej lëkure, të zbrazëta; çanta
[zarfe, qese] prej lëkure, për paketim; çadra; set udhëtimi; çanta udhëtimi; Lëkurë,
pjesërisht e papërpunuar ose e punuar; Fije lëkure”.
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25 “Kostume;fustane mbrëmjeje;bluzë me mëngë të shkurtëra;veshje pune;Fustane
mbrëmjeje;bikini;sutjena;mbathje për larje;veshje;kostume për larje;beretat;Pantallona të
shkurtra boksiere;rroba banje;Këmisha;Bluza për femra;fustane;Dorashka;Veshje të
lirshme;rripa beli [veshje];veshje;veshje për gjimnastikë;qizme galoshe;geta;xhinse;xhaketa
[veshje];Dorëza;Shall;këmisha;pantallona;Bluza këmisha;gjysmë çizme;çizme deri tekyçi i
këmbës;Pantofla;mbajtëse për veshje [vaska];brez;Pantallona të nxehta;kapele;veshje
koke;Korse;kravatë;kapuçë [veshje];Kostume karnavalesh;Kostume të Mardi Gras;Veshje
për fëmijë;çorape të larta deri në gju;mbathje;përparëse, jo prej letre;fustane të
gjata;pallto;kapele që janë veshje koke;majat e kapakëve;veshje për mbrëmje;Rrobat e
shiut;këpucë;çorape;shalle;shall të hollë;vello;Vello e kokës;Vello e gjoksit;xhupa;mbathje
të brendshme;këmisha me mëngë;jakne;pelerina;Sandale të
gishtërinjve;xhupa;pulovër;kombinime [veshje];veshje në
natyrë;funde;çorape;pizhame;këpucë sportive;këpucë loafer;kominoshe;këpucë;çizme
dantelle;çizme;çizme të larta;sandale;llastik qorapesh;xhaketë formale;Majat e rripave të
spagetit;veshje për ski;çizme për ski;veshje për sporte;triko;Veshje të
thurura;fanella;toga;Triko;Veshje triko;tuta sportive;Kostume teatrale;uniforma;mbathje të
brendshme;të brendshme;brekë;Mbathje;Pardesy;jelekë deri te beli;Lavanderi;Çorape të
holla deri te gjunjët;Sandale me tanga”.
35 “Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, shërbime të porosisë
postare të katalogut dhe shërbime të porosive me postë për veshje, këpucë, mbulesa koke,
lëkurë dhe imitime të lëkurës, çanta paketimi, mëngë, çanta prej lëkure, lëkure, pjesërisht të
papunuara ose të përpunuara, rripa lëkure, valixhe, çadra, cadra, metale të çmuar dhe lidhjet
e tyre, bizhuteri, xhevahire, gurë të çmuar, orë dhe instrumente kronometrike, sapunë,
parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, losione flokësh, makiazh, past dhëmbësh, metale të
zakonshëm dhe lidhjet e tyre, takëm, pirunë, lugë, gota, gota për syze, syze dielli, fotografi,
Materiale të shtypura, fotografi, enë dhe artikuj shtëpiake dhe kuzhine (jo prej metali të
çmuar ose të veshura me to), qelqe, porcelan dhe enë prej argjile, tekstile dhe artikuj
tekstili, mbulesa shtrati dhe tryeze, lojëra, lodra, artikuj gjimnastikorë dhe sportivë,
produkte farmaceutike dhe preparate për to; Kujdes sanitar, mobilje, pasqyra, korniza,
tepihë, qilima dhe mbulesa të tjera të dyshemesë, letër-muri, letër shkrimi, libra, çanta dhe
kuti, kuleta, çanta, lëkurë dhe imitime të lëkurë dhe mallra të bëra prej tyre, çadra, çadra
kundër diellit, korniza fotografish, statuja dhe figurina, peshqirë, peshqirë banje; shërbime
të reklamimit; shërbime të menaxhimit të biznesit; shërbime të administrimit të biznesit;
funksionet e zyrës; azhurnimi i materialit reklamues; analiza e çmimit të kostos; shërbime
të agjencisë tregtare të informacionit; pyetje biznesi; konsulencë për menaxhim biznesi dhe
organizim; konsulencë për menaxhim biznesi; shërbime këshilluese për menaxhim biznesi;
shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
këshillim profesional i biznesit; Veshja e dritares; hetimet e biznesit; përpilimi i
statistikave; Informacione mbi biznesin; publikimi i teksteve publicitare; asistencë për
menaxhim tregtar ose industrial; Funksionimi i një agjencie importi dhe eksporti;
prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbimet
e paraqitjes për qëllime reklamimi; marrëdhëniet me publikun; reklamimi në internet në një
rrjet kompjuterik; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;
konsulencë për organizimin e biznesit; Këshilla organizative; Planifikimi dhe monitorimi i
zhvillimeve të ndërmarrjes në lidhje me çështjet organizative; shërbime të planifikimit të
reklamave; prezantimi i ndërmarrjeve në internet dhe media të tjera; Reklama në tabela;
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ndihmë për menaxhim biznesi; Konsulencë biznesi; Organizimi i panaireve tregtare për
qëllime komerciale ose reklamuese; shkrimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve për
të tjerët; Marrja me qira e hapësirës reklamuese, përfshirë në internet; qira e materialit
publicitar; reklamim me porosi postare; reklama direkte me postë; përpunimi administrativ
i urdhrave të blerjes; demonstrimi i mallrave; përhapja e çështjeve të reklamave; Prezantimi
i mallrave dhe shërbimeve; Prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit për qëllime të
shitjes me pakicë dhe shumicë”.

(210) KS/M/ 2021/651
(220) 06/05/2021
(731) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,
Switzerland, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) RONAPREVE

(511) 5 “Preparate farmaceutike”.

(210) KS/M/ 2021/652
(220) 06/05/2021
(731) FARMEC S.A. 16 Henri Barbusse
Street, Cluj-Napoca, Cluj, 400616,
ROMANIA, RO
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) ASLAVITAL

(511) 3 Preparate kozmetike dhe të kujdesit për lëkurën, përkatësisht kremrat, qumështet,
locionet, emulsionet, xhelët, serumet dhe pluhurat për fytyrën, trupin dhe duart; qumësht
për vet-rrezitje dhe pas diellit, xhel dhe vajra; preparate natyrore për rrezitje, vajra dhe
locione për mbrojtjen nga dielli; xhel dhe kripëra për banjë dhe dush për përdorim jomjekësor; sapunë, sapunë për përdorim në lëkurë, xhel banje, vajra banje, kripëra banje,
rruaza banje, locione pastruese të lëkurës, pastrues; maska dhe locione tonifikuese;
përgatitjet për kujdesin dhe stilimin e flokëve, përkatësisht shampot, balsamet, sprejet dhe
xhelët përfundues; xhel, shkumat, balsam dhe preparate në formë aerosoli për flokët dhe
kujdesin e flokëve, llak për flokë, përgatitje për ngjyrosjen e flokëve dhe heqjen e ngjyrave
të flokëve, përgatitje për valëzimin e flokëve; deodorantë për trupin, deodorantë për trupin
që përmbajnë pluhura jo për përdorim mjekësor; preparate për rruajtje; pastë dhembësh;
parfumeri, ujëra tualeti të parfumuar, vajra esencialë për përdorim personal, vajra aromë;
preparate për kujdesin e thonjve, manikyrin e thonjve; gur shtufi; sytha pambuku dhe leshi
pambuku jo për përdorim mjekësor, te sipërpërmendurat për përdorim në trup; peceta
kozmetike; peshqirë të lagura me locione; komplete dhuratash dhe komplete që përmbajnë
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kujdes për lëkurën dhe / ose përgatitje për kujdesin e flokëve; përgatitjet e përbërjes,
përkatësisht bazat, korrektori, bojë për vetulla, ngjyrosja e syve, lapsa për sytë dhe / ose
vetullat, buzëkuqi, lapsat e buzëkuqëve, balsamët e buzëve, pluhuri për fytyrën, preparatet
për rrezitje, bluzat kozmetike, locione hidratuese, pastruesit e përbërjes; vajra esenciale.

(210) KS/M/ 2021/653
(220) 06/05/2021
(731) Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3 A, I - 35031
Abano Terme, Italy, IT
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) HYALOTEND

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar;
shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materiale për lidhje; dezinfektues; Barna;
Preparate farmaceutike për trajtimin e tendinopatisë, çrregullimeve të tendinit dhe për
përdorim gjatë operacionit ortopedik; përgatitje farmaceutike për trajtimin e nyjeve;
preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve reumatologjike; përgatitje analgjezike;
përgatitje farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të sistemit muskulor dhe skeletor;
shiringa të mbushura paraprakisht për qëllime mjekësore.

(210) KS/M/ 2021/654
(220) 06/05/2021
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel
Germany, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 1 Ëmbëlsues me pak kalori [artificial, kimik]; Ëmbëlsues artificialë [përgatitje
kimike]; Përbërje kimike dhe organike për përdorim në prodhimin e ushqimit dhe pijeve;
Eritritol; Substanca kimike, materiale kimike dhe përgatitjet kimike, dhe elemente natyrore
5 Ëmbëlsues dietik për qëllime mjekësore; Shtesa dietike dhe përgatitje dietike; Kafe për
qëllime farmaceutike;
6 Shishe metalike për gaz të kompresuar; Cilindra metalikë për gaz ose lëngje të
kompresuar, të shitur bosh; Cilindra gazi me presion të bërë prej metali; Rezervuarë metali
për ruajtjen e gazrave të kompresuar; Rezervuarë metali për transportin e gazrave të
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kompresuar; Cilindra metalikë për gaz ose lëngje të kompresuar [bosh]; Shishe [enë] prej
metali për gaz të kompresuar ose ajër të lëngshëm; Kontejnerë metali për kimikate, gazra të
kompresuar dhe lëngje; Kontejnerë metali për gaz të kompresuar ose ajër të lëngshëm;
Kontejnerë, dhe artikuj transporti dhe paketimi, prej metali;
29 Fruta të thata; Rostiçeri me bazë frutash të thata; Produkte të qumështit dhe
zëvendësues të qumështit; Vajra dhe yndyra ushqimore; Supa dhe asortimente, ekstrakte
mishi; Fruta, të përpunuara; Ushqim rostiçeri me bazë frutash; Ëmbëlsira frutash; Fruta, të
ruajtura; Produkte të frutave të thata; Masë për zëvendësimin e vakteve me bazë frutash;
Fruta të prera në feta; Masë rostiçeri me bazë frutash dhe arra; Përzierje rostiçeri të përbërë
nga fruta të thatë dhe arra të përpunuara; Pelte, reçel, kompote, përhapje frutash dhe
perimesh; Patatina kokosi; Xhufka kokosi; Rostiçeri me bazë kokosi; Fara lulediellit, të
përgatitura; Fara lulediellit të ngrënshëm; Fara chia e përpunuar për ushqim; Farëra, të
përgatitura; Farëra, të përgatitura; Masë ushqimore me bazë lajthi dhe fara; Masë
ushqimore organike dhe me bazë lajthi dhe fara; Kikirikë, të përgatitur; Bajame të
përpunuara; Patatina frutash; Kikirikë të konservuar; Patatina me yndyrë të ulët; Patatina
perimesh; Ushqime rostiçeri me bazë perimesh; Kikirikë të pjekur; Fruta të kristalizuara;
Arra të ëmbëlsuara; Xhenxhefil i kristalizuar; Xhufka patatesh; Rostiçeri patatesh; Ushqime
rostiçeri me bazë arra; Insekte dhe larva të përgatitura; Insektet të ngrënshme, jo të gjalla;
Arra të përpunuara; Arra të thata; Arra të ngrënshëm; Arra të kripura; Ushqime rostiçeri me
bazë arra; Pastë frutash e shtypur; Patatina molle; Mish; Suxhuk të tharë në ajër;
30 Përzierje ushqimore të përbëra nga xhufka drithërash dhe fruta të thata; Sheqerna,
ëmbëlsues natyralë, shtresa dhe mbushje të ëmbla, produkte bletësh; Kokrra të përpunuara,
niseshte, dhe mallra të bëra prej tyre, përgatitje për pjekje dhe maja; Kripëra, erëza,
aromatizues dhe piper; Erëza ushqimore të përbërë kryesisht nga keçapi dhe salca; Kafe,
çajra dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; Masë ushqimore me bazë drithërash; Akull,
akullore, kos dhe sherbet të ngrirë; Masë me bazë gruri; Masë e veshura me çokollatë;
Produkte drithërash në formë shufre; Biskota me aromë frutash; Çamçakëzë frutash [përveç
për përdorim mjekësor]; Sheqer rrushi; Preparate glukoze për ushqim; Waffle; Waffle me
një shtresë çokollate; Waffle me çokollatë; Ëmbëlsira orizi të veshura me çokollatë;
Rostiçeri për tortë me oriz; Ushqime të lehta të përgatitura nga misri; Ushqime të bëra nga
misri; Qull; Fara e linit për qëllime gatimi [erëza]; Përgatitje drithërash të përbëra nga
bollguri; Kokrra gruri; Korra gruri për konsum njerëzor; Ëmbëlsues natyralë; Ëmbëlsues të
përbërë nga koncentrate frutash; Çokollate; Shufra të karamelizuara; Sheqerka çokollate;
Çokollatë e mbushur; Lajthi të veshura me çokollatë; Biskota që kanë një shtresë çokollate;
Copa çokollate; Ëmbëlsira me çokollatë; Çokollata; Tartufë [ëmbëlsira]; Pralina të bëra me
çokollatë; Ëmbëlsira kikirikësh; Biskota me bajame; Ëmbëlsira bajamesh; Patatina misri;
Ushqim rostiçeri me bazë drithërash; Nacho; Tortilla; Patatina Taco; Ushqim rostiçeri me
bazë orizi; Kokoshka; Torte, ëmbëlsira, tartë dhe biskota (biskota); Masë drithërash dhe
masë energjie; Ëmbëlsira (karamele), sheqerka dhe çamçakëz; Biskota të thata; Biskota;
Makarona [pasta]; Muffins; Pjesë të vogla [ëmbëlsira]; Kallamishte; Karamele; Shufra
çokollate të mbushura; Çokollata qumështi; Shufra çokollate; Ëmbëlsira; Biskota me shije
djathi; Biskota pikante; Patatina me gjalpë; Biskota të thata me kripë; Biskota të forta
[biskota]; Përzierjet e biskotave; Vafers; Gjevrek; Pije me bazë kakao; Pije kakao me
qumësht; Kakao pluhur; Ëmbëlsira [karamele]; Pjesë e bukës së shkurtër të veshur me
çokollatë; Biskota Petit-Beurre;
31 Fruta të papërpunuara; Misër; Fara të drithërave; Fara të lirit të papërpunuara; Fara liri
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ushqimore, të papërpunuara; Fara luledielli; Fara chia të papërpunuara; Fara për mbjellje;
Fara natyrore;
32 Limonada; Shurupe për prodhimin e pijeve freskuese; Pije joalkoolike; Përgatitje
joalkoolike për të bërë pije; Ujëra; Ujë pa gaz; Ujë të gazuar; Ujëra me aromë frutash; Ujë i
pasuruar ushqimor; Ujë i pasuruar me minerale [pije];
Pije me lëng molle; Pije që përbëhen nga një përzierje e lëngjeve të frutave dhe perimeve;
Lëngje; Përzierje [pije joalkoolike]; Lëng portokalli; Pije me lëng portokalli; Shtrydhje
limoni; Pije frutash; Pije kumbulle të tymosura; Pije te lehta; Pije freskuese me aromë
frutash; Koncentrate për përdorim në përgatitjen e pijeve freskuese;
35 Reklamim; Marketing; Shërbime reklamimi, marketing dhe promovimi; Ndihma për
biznesin, menaxhim dhe shërbime administrative; Shpërndarje e materialit reklamues, të
marketingut dhe promovimit; Shërbime të programit të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit;
Shërbime reklamimi, marketingu dhe konsulentë promovuese, këshilluese dhe ndihmëse;
Reklama në internet; Reklama e përgjigjes; Promovimi i biznesit të kompjuterizuar;
Shërbimet reklamuese të ofruara përmes një baze të dhënash; Shpërndarja e reklamave;
Shërbime klerike; Blerja dhe kujdesi ndaj klientit përmes reklamave me porosi postare
[Dërgimi me postë]; Shërbime të shitjes me shumicë, porosi të ndërmjetme postare, porosi
postare të katalogut, shërbime online dhe pakicë, gjithashtu përmes internetit dhe me anë të
transmetimeve teleshoping, në fushat e: Përgatitje dietike dhe shtesa ushqimore, produkte të
qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, supa dhe lëngje mishi, ekstrakte të mishit, pemëve dhe
perimeve të përpunuara [përfshirë arrat, perimet bishtajore] si dhe kërpudhat e përpunuara,
kripa e tryezës, erëza, pikante, aromatizues për pije, sheqer, ëmbëlsues natyral, akullore dhe
mbushje të ëmbla si dhe produkte bletësh për qëllime ushqimore, drithëra të përpunuar dhe
niseshte për ushqime si dhe mallra prej tyre, përgatitje për pjekje dhe maja; Shërbime të
shitjes me shumicë, porosi të ndërmjetme, porosi postare të katalogut, tregtisë online dhe
me pakicë, duke përfshirë përmes internetit dhe me anë të transmetimeve teleshoping në
fushën e pijeve joalkoolike, përgatitjeve joalkoolike për të bërë pije

(210) KS/M/ 2021/655
(220) 07/05/2021
(731) INFINITY INVESTMENT SHA
Rruga Brigada e VIII, Nd 6/H 7 1019
TIRANE, AL
(591) NGJYRË ARRI, DHE E BARDHË.
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 41 Shërbime të siguruara nga kazinotë, kazinotë e lojrave të fatit dhe kazinotë
elektronike;menaxhimi dhe vënia në punë e ambienteve të lojrave, sallave të lojrave,
kazinove dhe kazinove për lojra;argëtim;sigurimi i shërbimeve të kazinosë
(basteve);sigurimi i sherbimeve arcade për kënaqësi;lojra me baste;informacione për
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argëtimin dhe shërbimeve të kazinosë (basteve);organizimi i konkurseve e kampionateve
për lojrat e fatit dhe lojrat;shërbime të lojrave të kazinove të lëvizshme;ofrimi i lojrave te
fatit dhe kazinosë online në një rrjet kompjuterik;shërbime të lojrave të fatit të aksesueshëm
nëpërmjet rrjetit telefonik e internetit.

(210) KS/M/ 2021/656
(220) 07/05/2021
(731) N.E.T. Co. United S.A.
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola
VG1110, BVI, US
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 34 Cigare; filtra për cigare; letër për cigare; pipa (vazhdues) për gojë për përdorim
me cigare; cigare të cilat përmbajnë zëvendësues duhani (jo për qëllime mjeksore); cigare
elektronike; avullues oral për duhanpirësit; tavëll për duhanpirësit; çakmake për
duhanpirës.

(210) KS/M/ 2021/657
(220) 07/05/2021
(731) Trgovsko drustvo za proizvodstvo,
trgovija i uslugi FITOFARM DOO uvozizvoz Skopje ul. Kacanicki pat. 156, 1000
Skopje, MK
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) Taffix

(511) 3 Preparate zbardhëz dhe supstanca tjera për përdorim lavanderie; prepararte
pastrues, llustrues, fërkues dhe gërryes; sapunë, parfumeri, vajra eterik, prodhime
kozmetike, losione për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore;
supstanca dietike që shfrytëzohen në mjeksi, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale
fashues; materiale për plombim të dhëmbëve dhe dyll dentar; mjete dezinfektues; preparate
për shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë
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(210) KS/M/ 2021/658
(220) 07/05/2021
(731) KONSTANTIN 2004 AD
Pavlikenska Str. No. 16, j.k. Kamenitsa
4000 Plovdiv, BG
(591) Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, ngjyrë
bruz.
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 29 Fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; Pelte (Xhele),
reçel, komposto; Qumësht bajame; Pije me bazë qumështi të bajameve; çips molle; çips
banane; çips [patate të skuqura]; çips kokosi; Qumesht kokosi; Pije me bazë qumështi
kokosi; Përzierje frutash të thata; Produkte të frutave të thata; Meze me bazë frutash të
thata; Qumësht me aromë; Forma proteina perimesh për t'u përdorur si një zëvendësues i
mishit; Shufra si meze me bazë frutash dhe arrore; Çips frutash; Shufra për zëvendësimin e
vakteve me bazë frutash; Ushqim si meze me bazë frutash; Qumështi i kërpit që përdoret si
zëvendësues i qumështit; Çipse nga lakra jeshile; Zëvendësues të qumështit; Përzierjet e
frutave dhe arroreve; Shufra si meze ushqimore me bazë arrash dhe farash; Shufra
ushqimore me bazë arrash; Shufra për zëvendësimin e vakteve me bazë arroresh; Ushqime
meze me bazë arroresh; Qumësht tërshëre; Pije me bazë tërshëre [zëvendësues qumështi];
Shufra meze organike dhe me bazë farërash; Qumësht nga kikiriki; Pije me bazë qumështi
nga kikiriku; Çipse patatesh (patate të skuqura); Fjolla patatesh; Ushqime meze me bazë
patate; Arrore të përgatitura; Fara të përgatitura; Fara të përpunuar nga çia (chia) për
ushqim; Fruta të përpunuara; Frutat, kërpudhat dhe perimet e përpunuara (përfshirë frutat
arrore dhe farogjere); Bishtajoret e përpunuara; Rrënjë të përpunuara; Perime të
përpunuara; Qumësht me proteina; Patate të ëmbla të purpurta; Qumësht orizi; Ushqime
meze bazuar në bishtajore; Ushqime meze bazuar në proteina bishtajoresh; Ushqime meze
të bazuara në proteina të arraoreve dhe farave; Ushqime meze bazuar në proteina bizelesh;
Ushqime meze të bazuara në proteina bimore; Përzierje meze të përbërë nga fruta të
dehidratuara dhe arrore të përpunuara; Përzierje meze e përbërë nga fruta të përpunuara dhe
arrore të përpunuara; Meze nga algat e ngrënshme; Çips soje; Qumësht soje; Pije me bazë
soje që përdoren si zëvendësime të qumështit; Shufra ushqimore me bazë soje; Ushqime
meze me bazë soje; Ushqime të lehta (meze) me bazë misri; Mezeme bazë Tofu; Çipse
perimesh; Ushqime meze me bazë perimesh; Çipse Yucca.
30 Oriz, pasta dhe riska brumi; Tapiokë dhe sago; Miell dhe përgatitje të bëra nga
drithërat; Bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira; Cokollate; Akullore, sherbete dhe akuj të tjerë të
ngrënshëm; Sheqeri, mjalti, melasë; Fjolla elbi; Shufra me bazë gruri; Biskota; Shufra
hikërrore; Çipse hikërrore; gurabie (Kek); Ëmbëlsira të ëmbëlsuara me oriz të fryrë;
Biskota orizi të veshura me karamel; Çipse orizi të veshura me karamel; Biskota me oriz të
veshura me karamel; Shufra drithërash; Shufra drithërash dhe shufra energjie; Shufra
energjie me bazë drithërash; Shufra ushqimore me bazë drithërash; Preparate drithërash;
Produkte drithërash në formë shufre; Shufra zëvendësimi të vaktit me bazë drithërash;
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Ushqim meze me bazë drithërash; Pelletë me bazë drithërash; Çipse (produkte drithërash);
Ëmbëlsira çokollate me mbushje; Shufra për zëvendësimin e vakteve me bazë çokollatë;
Shufra ushqimore të gatshme për të ngrënë me bazë çokollate; Shufra të veshura me
çokollatë; Ëmbëlsira orizi të veshura me çokollatë; Shufra ëmbëlsirash; Ëmbëlsira, pasta;
Biskota; Karamele misri; Fjolla misri; Kreker; Kroasan; Ësmbëlsira të thara me sheqer nga
mielli iorizit (rakugan); Shufra energjie; Ëmbëlsira energjike të bëra nga përgatitjet e
drithërave dhe arroret; Ëmbëlsira energjike të bëra nga frutat dhe arroret; Ëmbëlsira
energjike të bëra nga frutat, arroret dhe përgatitjet e drithërave; Ëmbëlsira energjike;
Produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga orizi, fjolla gruri (krepa tërshëre); Ushqime të
bëra nga drithërat; Ushqime të bëra me oriz; Ëmbëlsira frutash; Sheqerka frutash
(ëmbëlsira); Kokërza (granula); Shufra kokërzash (granula); Meze shufrash me bazë
kokërzash (granula); Shufra drithërash me përmbajtje të lartë të proteinave; Pjata (ushqime)
të lyofilizuara me përbërës kryesor orizin; Fjolla misri; Biskota me malt; Fjolla meli;
Muesli (përzierje farash); Shufra farash (muesli); Shufra tërshëre; Biskota tërshëre; Biskota
tërshëre për konsum njerëzor; Fjolla tërshëre; Ushqim me bazë tërshëre; Qull tërshëre;
Kreker orizi në formë peleti (arare); Biskota Petit-Beurre; Deserte të përgatitura (pasta);
shufra proteina; Shufra drithërash proteina; Oriz i fryrë; Shufra kuinoe; Çipse kuinoa;
Kuinoa, e përpunuar; Pelleta me bazë orizi; Biskota orizi; kek (torte) orizi; Meze me kek
orizi; Çips orizi; Çips orizi me fara të shtuara; Gatesa prej oriz; Kreker orizi; Kreker orizi
(senbei); Çips (Crisps) orizi; Fjolla orizi; Shkopinj orizi; Ushqim meze me bazë orizi; Meze
me bazë orizi; Shufra meze që përmbajnë një përzierje të drithërave, arroreve dhe frutave të
thata (ëmbëlsira); Shufra meze që përmbajnë arrore (ëmbëlsira); Ushqime meze bazuar në
proteina orizi; Meze të prodhuara nga farat (muesli); Ëmbëlsira (sheqerka) të aromatizuara
me fruta; Ëmbëlsira (sheqerka); Ëmbëlsirat që përmbajnë fruta dhe përgatitje drithërash;
Ëmbëlsirat që përmbajnë fruta dhe arrore; Ëmbëlsirat që përmbajnë arrore dhe përgatitje
drithërash; Ëembëlsirat që përmbajnë arrore, fruta dhe përgatitje drithërash; Ëmbëlsira,
sheqerka; Nafore.

(210) KS/M/ 2021/659
(220) 07/05/2021
(731) D.P.T.U. INTERNATIONAL FRESH
FOOD, DOO Vrapciste Rr. 100, nr.1,
Vrapciste, Republika e Maqedonisë së
Veriut
(591) GJELBËRT, NGJYRË
PORTOKALLI, E BARDHË, E KUQE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish; gjah; shpendë; pule; pulë e freskët; pulë e ngrirë; pulë e gatshme për zgarë;
pulë për gatim; prodhime nga mishi i pulës: kofshët e pulës, gjoksi i pulës, gjoksi i pulës pa
lëkurë, këmbët e pulës, fileto pule, copa pule, krahët e pulës, mëlçitë e pulës, zemrat e
pules, shpretkat e pules; salqiqe të thara; suxhuk; suxhuk pule; sallam; sallam pule; salcice;
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mish për lyerje; sallat pule; sallata shpendësh; mish pule i tharë; vakte të ngrira të përbëra
kryesisht nga pula; pule e skuqur; pule e pjekur; ushqime rostiçerie me bazë mishit të pulës
dhe mishit; hamburgerë pule; mish i grirë [mish i copëtuar]; qofte pule; lëng pule; vaktet e
përgatitura të bëra nga shpendët [mbizotëron mishi i pulës]; vaktet e përgatitura që
përmbajnë [kryesisht] mish pule; supa; supë pule; vezët; vajra dhe yndyrna të ngrënshme;
vajra dhe yndyrna; vezë tryeze, përmbajtje e vezëve pa guaskë (e bardha dhe e verdha e
vezës) për të bërë vezë pluhur.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; adminsitrim biznesi; shërbime zyre; Shërbime te shitjes
me pakicë dhe shumicë në lidhje me mishin dhe prodhimeve të mishit, gjahut dhe mishit të
shpendëve (pulës)..
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime për përgatitjen e ushqimit;
shërbime hotelierike për sigurimin e ushqimit; pijetore; hotelieri në kafeteri të ushqimeve të
shpejta

(210) KS/M/ 2021/660
(540)
(220) 07/05/2021
(731) D.P.T.U. INTERNATIONAL FRESH
FOOD, DOO Vrapciste Rr. 100, nr.1,
Vrapciste,Republika e Maqedonisë së Veriut
(591) GJELBËRT.
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(511) 29 Mish; gjah; shpendë; pule; pulë e freskët; pulë e ngrirë; pulë e gatshme për zgarë;
pulë për gatim; prodhime nga mishi i pulës: kofshët e pulës, gjoksi i pulës, gjoksi i pulës pa
lëkurë, këmbët e pulës, fileto pule, copa pule, krahët e pulës, mëlçitë e pulës, zemrat e
pules, shpretkat e pules; salqiqe të thara; suxhuk; suxhuk pule; sallam; sallam pule; salcice;
mish për lyerje; sallat pule; sallata shpendësh; mish pule i tharë; vakte të ngrira të përbëra
kryesisht nga pula; pule e skuqur; pule e pjekur; ushqime rostiçerie me bazë mishit të pulës
dhe mishit; hamburgerë pule; mish i grirë [mish i copëtuar]; qofte pule; lëng pule; vaktet e
përgatitura të bëra nga shpendët [mbizotëron mishi i pulës]; vaktet e përgatitura që
përmbajnë [kryesisht] mish pule; supa; supë pule; vezët; vajra dhe yndyrna të ngrënshme;
vajra dhe yndyrna; vezë tryeze, përmbajtje e vezëve pa guaskë (e bardha dhe e verdha e
vezës) për të bërë vezë pluhur.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; adminsitrim biznesi; shërbime zyre; Shërbime te shitjes
me pakicë dhe shumicë në lidhje me mishin dhe prodhimeve të mishit, gjahut dhe mishit të
shpendëve (pulës)..
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime për përgatitjen e ushqimit;
shërbime hotelierike për sigurimin e ushqimit; pijetore; hotelieri në kafeteri të ushqimeve të
shpejta.
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(210) KS/M/ 2021/661
(220) 11/05/2021
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
, KR
(740) Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë

(540) Z Flip

(511) 9 Telefonat e mençurë; Mbulesa mbrojtëse për telefonat e mençurë; Mbulesa
mbrojtëse për kompjuterë tabletë; Kompjuterë tabletë; Pena elektronike; Majë shkruese
kapacitive për pajisjet me ekran me prekje

(210) KS/M/ 2021/662
(220) 11/05/2021
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E zezë, e bardhë, e gjelbërt, e hirit dhe
e verdhë.

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(210) KS/M/ 2021/663
(220) 11/05/2021
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E zezë, e bardhë, e gjelbërt, e hirit dhe
e verdhë.

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.
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(210) KS/M/ 2021/664
(540)
(220) 11/05/2021
(731) 'Andërr Atelie' SH.P.K
Rr. Fatime Sokoli, BLL\B-8 - LL A
Prishtine, Kosove, KS
(591) E kaltër e zeze, bardhe, vjollce, pembe
,verdhe dhe e portokalltë
(740) Krenare Gerguri Sejdiu Rr. Sadik
Zeneli SU 4\6 LH 1 A ,Lagja Dardania,
Prishtine

(511) 3 Lëndë kozmetike, kozmetikë, buzëkuqe, kozmetikë për vetullat, lapsa kozmetike,
lapsa për vetullat, lapsa për vetulla , paketa kozmetike, pomada për qëllime kozmetike,
qerpikë fallco, qerpikë, ngjitës për fiksim fallso , qerpikë, preparate kozmetike
44 Kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit; lyerje me manikyr, sallone bukurie, shërbime
grimuese

(210) KS/M/ 2021/666
(220) 11/05/2021
(731) NTTM, LLC 2120 Smithtown
Avenue, Ronkonkoma, New York 11779,
US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) NATURE’S TRUTH

(511) 3 Vajra esencialë; kozmetike.
5 Vitamina dhe përgatitje vitaminash; shtesa vitaminash; suplemente minerale; suplemente
ushqimore; suplemente dietike; suplemente ushqimesh; dhe shtesa bimore.

(210) KS/M/ 2021/667
(220) 11/05/2021
(731) Union Co sh.p.k Çagllavic-Prishtine,
KS
(740) Qendrim Tasholli Rr.Rasim Kiqina
Nr 23- Prishtine

(540) EVERY

(511) 3 Pergaditjet zbardhuese dhe substancat e tjera per perdorim ne Lavenderi; Pastrim,
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lustrim, pastrim dhe preparate gerryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetike,
kremra per floke; pastat e dhembeve; Deodorantet per qeniet njerzore ose kafshet;
Pergatitjet aromatike te dhomes;
5 Preparatet farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparatet kimike për
qëllime mjekësore dhe veterinare, reagjentët kimik për qëllime farmaceutike dhe veterinare,
kozmetikët mjekësor; shtojcat dietike për qëllime veterinare dhe farmaceutike; shtojcat
dietike; shtojcat (suplementet) ushqimore; përgatitjet mjekësore për qëllime hollimi
(largimin e peshës); ushqim për bebe; barishtet dhe pijet e barishteve të përshtatura për
qëllime mjekësore; preparatet dhe artikuj dentar: materiale për mbushjen e dhëmbëve,
materiale dentare përshtypje, ngjitëse dentare dhe materiale për riparimin e dhëmbëve;
përgatitjet sanitare për përdorim mjekësor; jastëkët higjienik; tamponët higjienik;
emplastër, materialet për lidhje; pelena të bëra prej letre dhe tekstileve për foshnje, te rritur
dhe kafshe te vogla; përgatitjet për shkatërrimin parazitëve; fungicidet, herbicidet, preparate
për shkatërrimin e brejtësve; deodorantët, të ndryshëm prej atyre për qeniet njerëzore ose
për kafshë; preparate për pastrimin e ajrit; përgatitjet për rifreskimin e ajrit; dezinfektuesit;
antiseptikët; detergjentet për qëllime mjekësore; sapunët mjekësor; sapunët dezinfektues;
losionet antibakterial për duar
16 Latër, kartuq dhe produktet nga to (të përfshira me këtë klasë); fleta letre (produkte nga
letra), letër shkëlqyes, pergament, letra për vizatim me ngjyra, faculetra letre; arka, kallëp,
transportues, mbështjellës dhe çanta nga letra ose kartuçi; kalendar; figura të cilat kopjohen
në bazë; ngjitëse (produkte nga letra); shkronja të shkurtëra (me cope); skema (vizatime),
mostra për qëndisje; gjëra të shtypura; artikuj për libërlidhje; fotografi (të shtypura);
material për zyre dhe vegla për zyre, përveq mobileve; mjete për ngjitje dhe ngjitës për letër
dhe material zyreje ose për përdorim në shtëpi në krijimin e modeleve, ngjitës fotografik,
ngjitës kontakti, shirita ngjitës, ngjitës me fysht; shkronja për përdorim në shtypshkronjë;
klishe; fotografi, me korinizë dhe pa kornizë; artikuj për artist figurativ, piktor dhe zanatli
(të përfshirë me këtë klasë); produkte për vizatim, fotografim dhe krijimin e modeleve,
sprej me ngjyra, masa për modelim, dru për modelim, material për modele prej sintetike;
argjilë për modelim dhe dyll për kallëp (që nuk është për përdorim te dentisti); komplete
për art, zejtari dhe vizatim; brusha për vizatim; ndihmesa për edukim dhe stërvitje (përveq
aparateve); instrumente për shkrim; vula, ngjyra për vule, jastek për vula; goma (shirita
elastic) për zyre; gjilpëra me kokë si material për zyre, shpuese (lodra për fëmijë); mbajtës i
akcesorëve për shkrim; vizore; thika për zanatli, shtresa për zanatli; akcesorë për vizatim
dhe pikturim, brusha, complete për vendosjen e ngjyrave, përkatësisht matricë për
shumëzim, bidon për ngjyra dhe lapsa për me vendosë ngjyra; kanavicë për pikturim,
pëlhurë për pikturim; folije për paketim nga sintetika; folije nga sintetika për përdorim te
zanatlinjët; set nga letra dhe ngjitëse për zanatlinjë

(210) KS/M/ 2021/668
(220) 11/05/2021
(731) ITM ENTREPRISES, Société par
actions simplifiée, 24 rue Auguste
Chabrières, 75015 PARIS, FRANCE, FR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60

(540) NID D’ANGE
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Prishtinë
(511) 3 Kozmetikë; Produktet dhe preparate kozmetike; kremra kozmetike dhe losione;
pastrami i indeve të mbushura me losione kozmetike dhe solucione ; Maskë kozmetike;
Preparate për heqjen e grimit; Sapunë dermatologjik ; Qumësht për produkte kozmetike;
Vajra për qëllime kozmetike; Mbrojtës dielli, përkatësisht losione për kujdesin ndaj diellit;
Kremra dielli; Krem mbrojtës nga dielli; Produkte kozmetike dhe përgatitje për banjë (jo
mjekësore); Tampona pambuku për qëllime kozmetike; Pastë dhëmbësh; Ujë kozmetike;
solucion pastrimi për qëllime kozmetike; sapun; Shampon; Produkte kozmetike dhe
preparate për kujdesin e lëkurës në kokë dhe flokë; losione për flokë; Sapun për duar dhe
kremra për duar; Tonerë për lëkurë; Xhel dushi; Solucione për pastrimin e trupit dhe
flokëve; Shkumë për banjo; Preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës; Produkte të
parfumuara për dush, veçanërisht xhel; Produkte dhe preparate higjienike për foshnje; Ujë
pa alkool për qëllime tualeti për foshnje; Produkte jo-mjekësore për kujdesin e lëkurës të
foshnjës sidomos shamponat, kondicionerët, kremrat mbrojtës, kremra, vajrat e fytyrës dhe
trupit dhe sapunët; produkte higjienike për foshnje; kremra dhe pomada për pastrimin e
foshnjës; produkte kozmetike dhe preparate për gratë shtatzëna dhe nënat e reja,
përkatësisht losionet, vajra dhe kremra për lëkurë, trup, fytyrë dhe flokë; produkte
kozmetike dhe preparare për rritjen e gjirit për gratë shtatzëna dhe nënat e reja; produkte
dhe pre[arate kozmetike kundër strijave, këmbëve të rënduara, njollave të shtatzënisë,
maskë shtatzënie për gratë shtatzëna dhe nënat e reja; produkte kozmetike dhe preparate për
qëllime dobësimi dhe forcim të trupit për nënat e reja; Ujë mikellar; pluhur për foshnje
[tualet]; Pluhur pudër, për përdorim në banjë [tualet].
5 Pelena për foshnje; pelenë-pantallona për foshnje; mbathje për ushtrime; Pelenat e
pëlhurta; Jastëkët për gjidhënie; Mushama për ndërrimin e pelenave, të disponueshëm, për
foshnje; Brekët thithëse ndaj inkontinencës; Pelenat të larjes së njëhershme për foshnja;
Pelena për notim, të ripërdorshme, për foshnjat; Pelenë e pëlhurtë; Peceta sanitare; Kremra
dhe pomada për trajtimin e skuqjes nga pelenat; Ushqim për foshnje; Preparate sanitare;
Kompresa dhe pambuk për qëllime mjekësore; Pambuk antiseptik; Krem për djegiet nga
dielli; Fasha për fashim; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore; Karamele, mjekësore;
Shtesa ushqimore për qëllime mjekësore; Lapsa hemostatike; Ilaçe kundër insekteve;
Paraziticideve; Kutitë e ndihmës së shpejtë, të mbushura; Tretës për heqjen e leukoplasteve
ngjitëse; Leukoplaste ngjitëse; Tableta të sterilizimit të ftohtë për shishe për foshnje; sprej
për hundë dekongjestant; deodorantë, përveç për njerëz ose kafshë. Ushqim për të
porsalindurit; Miell lakteal për foshnje; vajra mjekësore për foshnje; Qumësht pluhur për
foshnje; Losione antibakteriale për duar; Brekë [sanitare]; Brekë për rregullimin e mbathjes
sanitare; Peshqirë sanitarë; peshqirë sanitarë pas lindjes; Brekë sanitar; Tampona sanitar;
Të brendshme për menstruacione; të brendshme për menstruacione pas lindjes; preparate
farmaceutike për hidratimin e lëkurës; Preparate farmaceutike për parandalimin e njollave
të lëkurës gjatë shtatzënësisë; Preparate farmaceutike për parandalimin e strijave; pastrim i
indeve të mbushura me losione kozmetike dhe kremra farmaceutikë; Solucione pastruese
për përdorim mjekësor; serum fiziologjik; preparate për të lehtësuar dhëmbëzimin;
linimente.
10 Shishe ushqyese; Valvola shishesh ushqyese; Ushqime me shishe ushqyese; Biberona
për foshnje; Klip për biberona; Unaza për dhëmbë; Lugë dhe shishe ushqyese për
administrimin e ilaçeve; Rripat e lehonisë; Pompat e gjirit; Aspiratorë për hundë për
foshnje; Rrjetë kërthizore; fashat për kërthizë; Termometra për qëllime mjekësore; Artikuj
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ortopedikë; Mbulesa për shtretër për të sëmurët; Jastëkët për qëllime mjekësore; Myska për
ndërrimin e pelenave për përdorim mjekësor Shiringa për barëra; Mbulesa të gjirit nga
silikoni për ushqyerje me gji; Kupa menstruale.
18 Çanta shpine për bartjen e foshnjave; Çanta për pelena; Hobe për bartjen e foshnjave
21 Furça flokësh; Krehër.
24 Pëlhura për përdorim nga tekstili; pëlhura që formojnë rrethime shtrati; karroca dhe
zbukurime shtrati; dërrasa për këmbë (tekstil); tendë për shtrat; stolitë e krevatit; Parakolp
[çarçafë]; çarçafë [tekstil];Çarçafë banje; Doreza banje; Peceta tryeze prej tekstili; Batanije
shtrati; Batanije për foshnje; Jastëkë; këpusha [mbulesa dyshekësh]; Rrjeta mushkonjash;
Mbulesa shtrati; Mbulesa jorgani; Çanta gjumi për foshnje; Lecka për ndërrimin e pelenave
për foshnje; Pëlhura për përdorim në bërjen e pelenave; Peshqirë tekstili; Peshqirë me
kapuç; Pëlhurë për heqjen e grimit; Peshqirë plazhi; Tabletat e tekstilit.
25 Veshje, këpucë, Kapelë; Mbathje; Veshje, Këpucë, Kapelë dhe mbathje për gratë
shtatzëna dhe foshnja; Veshje, këpucë, mbulesa koke për të porsalindurit; Truporet
[veshje]; Të sipërmet e shkurtuara; Kostume Kominoshe; Shtresa [veshje]; mbulesa;
Kostume të banjos; Përparëse [jo të holla]; të brendshmet për shtatzëni; Dorëza [veshje];
Fashat për kokë; Rripa.
28 Lojëra; Lodra; Artikuj gjimnastikor dhe sportiv; xhaketa noti; Lodra nga pelushi; Lodra
nga pelushi me batanije të bashkëlidhur komode; Lëkundëse për foshnja; Uturimë [lojë];
Palestra për foshnje; Mobilje lodrash; Shtrat lëvizës për foshnje [lodra]; lojëra për zgjimin e
foshnjeve; Lodra për vaskë

(210) KS/M/ 2021/669
(220) 12/05/2021
(300) 731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406
Los Angeles, California 90015, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) HERBALIFE NUTRITION

(511) 3 Preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës, përkatësisht, kremrat e fytyrës,
kremrat e syve, pastruesit e fytyrës, produkt pastrimi në formë të ngurtësuar (scrub),
kremëra pastrues, losionet dhe vajrat, losion për trupin, kremërat hidratues dhe tonerët,
xhel, pastrues, dhe maska për përdorim në fytyrë dhe trup, krem rroje; përgatitje jo
mjekësore për kujdesin nga dielli
5 Shtesa dietike në formë pluhuri, kapsula ose tableta të bëra nga vajra të përpunuara,
yndyrna dhe arra;pije pluhur dhe përzierje pijesh për përdorim në planet sistematike
(regjime) shëndetësore ushqyese dhe dietike;pije të gatshme për përdorim në regjime
shëndetësore ushqyese dhe dietike
29 Ushqime dhe grimtësira të bëra nga vajra, yndyrna dhe arra të përpunuara; ushqime nga
grimtësirat, grimtësira që përmbajnë arra të gatuara, grimtësira që përmbajnë arra të thata,
ushqime që përmbajnë arra të pjekura të sojës; grimtësira që përmbajnë proteina, proteina
pluhur për konsum njerëzor, supa, përgatitje për të bërë supë, përgatitje supash me perime,
qumësht, pije qumështi, produkte qumështi, proteina për konsum njerëzor, proteina për
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konsum njerëzor në formën e proteinave pluhur që përmbajnë minerale, vitamina, dhe
përbërës bimorë (jo për përdorim medicinal), mish, peshk, shpendë dhe ekstrakte të mishit
të gjahut; yndyrna për vajra ushqimor; por pa përfshirë më gjerë.
30 Kafe, çaj, kakao, çokollatë dhe pije të bazuara në kafe, çaj dhe kakao, çokollatë; erëza;
përgatitjet e bëra nga drithërat, grimtësira të lehta; ushqim grimtësirash (meze).
32 Pije joalkoolike; minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike, shurupe dhe
përgatitje të tjera për të bërë pije; pije frutash dhe lëngje frutash dhe përgatitje të tjera për të
bërë pije; pije joalkoolike të gatshme për pije, të përqendruara, ose pluhur; përzierje pijesh
pluhur; pije për trajnime sportive dhe atletike; pije sportive që përmbajnë proteina, minerale
dhe vitamina; pije joalkoolike dhe përgatitje pluhur ose material tretës për të bërë pije
joalkoolike; pluhur për prodhimin e pijeve.
35 Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionet e zyrës;shërbime për të
ndihmuar të tjerët me marketing të drejtpërdrejtë, reklamim, marrje dhe përpunim të
porosive;shërbime elektronike të menaxhimit të të dhënave në lidhje me menaxhimin e
peshës, shëndetin e njeriut dhe palestrën, marketing në shumë nivele dhe zhvillimin e
biznesit të vogël.

(210) KS/M/ 2021/670
(220) 12/05/2021
(731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406
Los Angeles, California 90015, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës, përkatësisht, kremrat e fytyrës,
kremrat e syve, pastruesit e fytyrës, produkt pastrimi në formë të ngurtësuar (scrub),
kremëra pastrues, losionet dhe vajrat, losion për trupin, kremërat hidratues dhe tonerët,
xhel, pastrues, dhe maska për përdorim në fytyrë dhe trup, krem rroje; përgatitje jo
mjekësore për kujdesin nga dielli
5 Shtesa dietike në formë pluhuri, kapsula ose tableta të bëra nga vajra të përpunuara,
yndyrna dhe arra; pije pluhur dhe përzierje pijesh për përdorim në planet sistematike
(regjime) shëndetësore ushqyese dhe dietike; pije të gatshme për përdorim në regjime
shëndetësore ushqyese dhe dietike
29 Ushqime dhe grimtësira të bëra nga vajra, yndyrna dhe arra të përpunuara; ushqime nga
grimtësirat, grimtësira që përmbajnë arra të gatuara, grimtësira që përmbajnë arra të thata,
ushqime që përmbajnë arra të pjekura të sojës; grimtësira që përmbajnë proteina, proteina
pluhur për konsum njerëzor, supa, përgatitje për të bërë supë, përgatitje supash me perime,
qumësht, pije qumështi, produkte qumështi, proteina për konsum njerëzor, proteina për
konsum njerëzor në formën e proteinave pluhur që përmbajnë minerale, vitamina, dhe
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përbërës bimorë (jo për përdorim medicinal), mish, peshk, shpendë dhe ekstrakte të mishit
të gjahut; yndyrna për vajra ushqimor; por pa përfshirë më gjerë.
30 Kafe, çaj, kakao, çokollatë dhe pije të bazuara në kafe, çaj dhe kakao, çokollatë; erëza;
përgatitjet e bëra nga drithërat, grimtësira të lehta; ushqim grimtësirash (meze).
32 Pije joalkoolike; minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike, shurupe dhe
përgatitje të tjera për të bërë pije; pije frutash dhe lëngje frutash dhe përgatitje të tjera për të
bërë pije; pije joalkoolike të gatshme për pije, të përqendruara, ose pluhur; përzierje pijesh
pluhur; pije për trajnime sportive dhe atletike; pije sportive që përmbajnë proteina, minerale
dhe vitamina; pije joalkoolike dhe përgatitje pluhur ose material tretës për të bërë pije
joalkoolike; pluhur për prodhimin e pijeve.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime për të
ndihmuar të tjerët me marketing të drejtpërdrejtë, reklamim, marrje dhe përpunim të
porosive; shërbime elektronike të menaxhimit të të dhënave në lidhje me menaxhimin e
peshës, shëndetin e njeriut dhe palestrën, marketing në shumë nivele dhe zhvillimin e
biznesit të vogël.

(210) KS/M/ 2021/671
(220) 12/05/2021
(731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406
Los Angeles, California 90015, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NITEWORKS

(511) 5 Substanca dietike për përdorim mjeksor
32 Pijet joalkoolike dhe përgatitjet për prodhimin e pijeve joalkoolike.

(210) KS/M/ 2021/672
(220) 12/05/2021
(731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406
Los Angeles, California 90015, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) LIFTOFF

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe gjah; ekstrakte mishi; të ruajtura; fruta dhe perime, të
thata dhe të gatuara; ëmëlsira gome me gjel, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte
qumështi; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; grimtesira si produkte ushqimore, meze të lehta,
meze te lehta dhe të thata, meze (grimtesira) të përgatitura, meze grimtësira ushqimi,
grimtësira të shëndetshme; ushqime të përgatitura nga secila prej mallrave të klasës.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (substancë për përgatitjen e pudingut dhe
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ushqimeve të tjera), niseshte, kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë,
ëmbëlsira dhe konfeksion ëmbëlsirash, akullore; mjaltë, shurup i trashë; majë, pluhur
pjekjeje; kripë, mustardë; uthull, salca (rendiment ngjyrash për erëza); erëza; akull;
produkte ushqimore në formën e ushqimeve të lehta; ushqime të përgatitura në formën e
mezeve të lehta; produkte ushqimore grimtësira të lehta, lloje grimtësirash , grimtesira
ushqyese, grimtesira të shëndetshme; ushqime të përgatitura nga secila prej mallrave të
klasës 30.
32 Tableta dhe pluhur ndriques i përdorur për prodhimin e pijeve, me përjashtim të të
pijeve të gatshme të përgatitura të çdo lloji

(210) KS/M/ 2021/673
(220) 12/05/2021
(731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406
Los Angeles, California 90015, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) HERBALIFE SKIN

(511) 3 Preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës, përkatësisht, kremrat e fytyrës,
kremrat e syve, pastruesit e fytyrës, pastrues të ngurtë për fytytrë (scrub), kremërat
pastrues, losionet dhe vajrat, losion për trup, kremërat hidratues dhe tonifikues, xhel,
pastrues dhe maska për përdorim në fytyrë dhe trup, krem për rroje; preparate jo mjekësore
për kujdes nga dielli.

(210) KS/M/ 2021/674
(220) 12/05/2021
(731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406
Los Angeles, California 90015, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) HERBALIFE24

(511) 5 Suplemente dietike dhe ushqyese; suplemente ushqimore; suplemente dietike dhe
ushqyese për sportistët dhe atletikë; pije të pasura ushqimore; suplemente ushqimore që
përmbajnë proteina, minerale dhe vitamina.
29 Ushqime të përbëra nga preparate pluhur; ushqime të përbëra nga preparatet e pluhurit
duke përfshirë suplemente dietike dhe / ose shtesa ushqimore dhe / ose suplemente
ushqimore që përmbajnë proteina, minerale dhe vitamina
32 Përgatitjet për të bërë pije joalkoolike; pije për trajnime sportive dhe atletike; pije
sportive që përmbajnë proteina, minerale dhe vitamina
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(210) KS/M/ 2021/675
(220) 12/05/2021
(731) Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim
Germany, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) FRONTERA

(511) 12 Automjetet motorike, pjesët e tyre dhe pjesët rezervë, për aç sa përfshihen në
klasën 12.
27 Shtroja për këmbë për automobil
28 Lojëra; lodra; artikuj sportivë; makina lodrash; makina model; lodra të buta; arushe
Tedi; lojëra elektronike (përfshirë lojërat video); letra për lojë; disqe fluturuese; topa
futbolli; basketboll; topa të butë; të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë
klasë.

(210) KS/M/ 2021/676
(220) 12/05/2021
(731) Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim
Germany, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) GSe

(511) 12 Automjetet motorike [me përjashtim të motobiçikleta dhe motoçikletave], Pjesë
dhe pjesë këmbimi për to, përfshirë në klasën 12.
27 Shtroja për automobile.
28 Lojëra; lodra (përveç motocikletave lodër); artikuj sportive (përveç artikuj për sportet e
motoçikletave); makina lodra; automjete të punuara në model të zvogluar; lodra prej
pelushi; arushe Tedi; lojëra elektronike (përfshirë lojërat video); lojëra me letra; disqe
fluturuese [lodra]; topa futbolli; basketbolli; topa të butë; të gjitha mallërat e
lartëpërmendura të përfshira në këtë klasë.

(210) KS/M/ 2021/677
(220) 12/05/2021
(731) Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455, Rotterdam 3013 AL,
Netherlands, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C

(540) AIM
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Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 3 Pajisje për pastrimin e dhëmbëve, pajisje jo medicinale për shpërlarjen e gojës,
pajisje për lustrimin e dhëmbëve, pluhura për dhëmb.
5 Tableta dhe preparate për përcaktimin e pranisë së gurit në dhëmb; pajisje për shpërlarjen
e gojës.
21 Furça për dhëmb, pajisje dhe produkte për pastrimin dhe kujdesin e dhëmbëve, gjuhës
dhe mishrat e dhëmbëve; rrëmojsa, mbajtëse për furçat e dhëmbëve dhe rrëmojsave, të cilat
nuk janë nga metali të çmuar, penjë për pastrimin e dhëmbëve, pajisje toaleti; furça
dhëmbësh elektrike.

(210) KS/M/ 2021/678
(220) 12/05/2021
(731) Dell Inc. One Dell Way, Round Rock,
Texas 78682, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) DELL EMC

(511) 9 Hardware (kompjuter-); kompjutera; softuer; serverë kompjuterik; kompjutera me
desktop; kompjuterë fletore; kompjuterë laptop; komponentët dhe pjesët e kompjuterit;
monitorë kompjuteri; harduer i memorjes kompjuterike; softuer operativ kompjuterik;
harduer i rrjetave kompjuterike; hardueri i serverit për çasje në rrjet; NAS (rrjet i
bashkangjitur për ruajtje); softuer operativ; kompjuterë tablet; kompjuterë personal;
kompjuterë dore; Monitorë televizivë; printera; skanues; aparate faksi; stacion lidhës
kompjuteri; bateri; karikues baterie; adaptorë të rrymës; kufje; projektorë; zmadhuese;
kontrollues me wireles (rrjet) për të monitoruar dhe kontrolluar në distancë funksionin dhe
statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera elektrike, elektronike dhe mekanike; hard disqe;
Disqe CD rom; disqe digjitale; video disk; disqe optike; pajisje periferike kompjuterike;
tastierë; Mausi i kompjuterit; procesorë të komunikimit; procesorë modulues të kodit
impuls; modem ( modulator); shirita; Karta PC; karta memorie; karta smart; Karta Ethernet
( paisje-lidhje për kompjuter me internet); paisje per memorje, kartë për zmadhimin e
kapacitetit kompjuterik; tabelë kujtese; çipa të integruar të qarkut të kujtesës elektronike;
kabllo elektrike; kabllo audio; kabllo komunikimi; kabllo energjie; kabllo elektrike; lidhje
kabllovike; adaptorë kabllovik; bosht lidhës kabllosh të përbashkët; lidhje elektrike; bosht i
përbashkët per lidhje; lidhës të energjisë; lidhje elektrike; lidhje elektronike; adapter lidhës
(elektrik-); lidhës telash (energji elektrike); softuer operativ kompjuterik; program
kompjuterik; Pako të programeve kompjuterikë; pajisje për ruajtjen e të dhënave; aparate
për ruajtjen e të dhënave; Aparate për përpunimin e të dhënave; softuer kompjuterik për të
mundësuar marrjen e të dhënave; përpunuesit e të dhënave; procesorë të komunikimit;
përpunues video; përpunues të zërit; përpunues tingulli; përpunues (njësitë qendrore të
përpunimit); rrjete të dhënash; rrjete kompjuterike; rrjetet e transmetimit të të dhënave;
memorje kompjuterike; memorje elektronike; memorjet e diskut; memorje të jashtme për
celularët; memorje për përdorim me kompjuterë; softveri operativ; disqet optike për
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ruajtjen e të dhënave; Aparate për ruajtjen e të dhënave; softuer për përpunimin e të
dhënave; program kompjuterik për përpunimin e informacionit të tregut; softuer
kompjuterik për të mundësuar sigurimin e informacionit përmes internetit; softuer
kompjuterik për të mundësuar sigurimin e informacionit përmes rrjeteve të komunikimit;
mbrojtja e të dhënave njësi rezervë; program kompjuterik; softuer për menaxhimin e rrjetit;
softuer telekomunikues; program operativ i serverit për akses në rrjet; program kompjuterik
për menaxhim të dokumenteve; pajisje për ruajtjen e memorjes; Aparate për ruajtjen e të
dhënave kompjuterike; aparate për ruajtjen e programeve kompjuterike; softuer personal
për aplikim në kompjuter për menaxhimin e sistemeve të kontrollit të dokumenteve; softuer
kompjuterik për mbledhjen e të dhënave të pozicionimit; softuer kompjuterik për
analizimin e informacionit të tregut; softuer për kërkimin dhe marrjen e informacionit në të
gjithë rrjetin kompjuterik; softuer kompjuterik për krijimin e bazave të të dhënave të
kërkueshme të informacionit dhe të dhënave; pajisje kompjuterike; softuer aplikimi për
shërbime kompjuterike në re; softuer për ndërfaqen kompjuterike; softuer kompjuterik për
kontrollimin dhe menaxhimin e aplikacioneve të serverit të aksesit; programe kompjuterike
për menaxhim të projekteve; aplikacione të programeve kompjuterike; aplikacione të
programeve kompjuterike, të shkarkueshëm; rrjete kompjuterike; softuer për menaxhimin e
rrjetit; komponentët dhe pjesët e kompjuterit; teknologjia e informacionit dhe pajisjet
audiovizive; media për ruajtjen e të dhënave.
37 Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; Mirëmbajtja dhe riparimi i
rrjeteve të komunikimit të të dhënave; Mirëmbajtja dhe riparimi i harduerit për aparatin e
përpunimit të të dhënave; instalimi i objektit per ruajtje (mbajtje); shërbime riparimi për
pajisje elektronike të biznesit; instalimi i sistemeve kompjuterike; Mirëmbajtja dhe riparimi
i instrumenteve; Hardware kompjuterik (Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi ); instalimi i
rrjeteve kompjuterike; Azhurnimi i harduereve kompjuterike; Instalimi i instrumenteve të
rrjetit të komunikimit; Mirëmbajtja dhe riparimi i rrjeteve kompjuterike; Mirëmbajtja dhe
riparimi i rrjeteve të komunikimit të të dhënave; Instalimi i aparatit të rrjetit të të dhënave;
Instalimi i makinave dhe pajisjeve të zyrës; mirembajtja dhe riparimi; Instalimi i harduerit
për sistemet kompjuterike; Instalimi i sistemeve të kompjuterizuara të informacionit;
Mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve të komunikimit; Shërbime këshilluese në lidhje me
instalimin e pajisjeve audiovizive; Shërbime këshilluese në lidhje me instalimin e pajisjeve
të komunikimit; Shërbime këshilluese në lidhje me instalimin e pajisjeve të sigurimit dhe
sigurisë; Shërbime këshilluese në lidhje me mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve
mekanike dhe elektrike; Informacion (Riparimi -); Shërbimet e informacionit në lidhje me
mirëmbajtjen e sistemeve të sigurisë; Shërbimet e informacionit në lidhje me instalimin e
sistemeve të sigurisë; Sigurimi i informacionit në lidhje me mirëmbajtjen dhe riparimin e
sigurt; Sigurimi i informacionit në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e makinave të
shtypjes; Sigurimi i informacionit në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e makinave dhe
aparateve telekomunikuese; Sigurimi i informacionit në lidhje me riparimin ose
mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve të zyrës; Shërbime konsulence në lidhje me
instalimin e kompjuterëve.
42 Shërbime kompjuterike;Shërbime rezervë kompjuterike në distancë;Instalimi i softuerit
permanent me nje memorje;dizajnimi, zhvillimi dhe implementimi i softverit;Instalimi,
riparimi dhe mirëmbajtja e softverit kompjuterik;Konsulencë dhe këshilla për softuerin dhe
harduerin kompjuterik;Konsulencë ne fushën e harduerit dhe softuerit
kompjuterik;Konsulencë në fdizajnimin dhe zhvillimin e harduerit kompjuterik;Shërbime
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këshilluese dhe këshilla në lidhje me harduerin kompjuterik;Konsulencë në lidhje me
sistemet kompjuterike;Shërbime këshilluese në lidhje me hartimin e dizajneve te sistemeve
kompjuterike;Shërbime këshilluese në lidhje me disajnin e softverit kompjuterik;Shërbime
mbështetëse teknike të programeve softuer;Shërbime mbështetëse të teknologjisë së
informacionit;Konsulencë në fushën e rrjeteve dhe aplikacioneve cloud;Sitemi i ri (cloud)
në ruajtjen e informacioneve;Shërbime këshillimi për pajisje kompjuterike per harduer dhe
softuer;dizajnimi, zhvillimi dhe implementimi i softverit;Zhvillimi i softuerit, programimi
dhe implementimi;Zbatimi i softuerit e kompjuterike për të tjerët;dizajnimi dhe zhvillimi i
harduerit kompjuterik;rrjetit kompjuterik;Projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve
kompjuterike;shërbime të rrjetit kompjuterik;zhvillimi i softverit kompjuterik për të
tjerët;Dizajnimi, mirëmbajtja, marrja me qira dhe azhurnimi i softverit
kompjuterik;Instalimi, mirëmbajtja, riparimi dhe servisimi i softverit
kompjuterik;Konsulencë teknike në lidhje me instalimin dhe mirëmbajtjen e softverit
kompjuterik;Zgjidhja e problemeve të harduerit kompjuterik dhe problemeve të
softuerit;shërbimet e lëvizjes, bartjes të të dhënave;Shërbime kompjuterike cloud;Shërbime
këshillimi teknike në lidhje me teknologjinë e informacionit;Shërbime këshillimi dhe
informacioni në lidhje me arkitekturën dhe infrastrukturën e teknologjisë së
informacionit;Projektimi dhe zhvillimi i arkitekturës së softverit kompjuterik;Projektimi
dhe zhvillimi i arkitekturës së pajisjeve kompjuterike;Platformat e pritjes në
internet;Programimi i softverit për platformat e Internetit;Konsulencë në lidhje me hartimin
e faqeve kryesore dhe faqeve të Internetit;Shërbime të rikuperimit të të dhënave
shërbimet e kriptimit dhe dekodimit të të dhënave; Kriptimi, dekriptimi dhe vërtetimi i
informacionit, mesazheve dhe të dhënave; hartimin dhe zhvillimin e sistemeve elektronike
të sigurisë së të dhënave; Konsulencë në fushën e sigurisë kompjuterike; Softueri si
shërbim [SaaS]; Sigurimi i mjediseve kompjuterike virtuale përmes llogaritjes cloud;
Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve [ASP], përkatësisht, pritja e aplikacioneve të
programeve softuerike të të tjerëve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të programeve
softverikë të pa-shkarkueshëm të arritshëm përmes një faqe në internet; Sigurimi i
informacionit rreth dizenjimit dhe zhvillimit të softuerit kompjuterik, sistemeve dhe
rrjeteve; Softueri si shërbim; Platforma si Shërbim (PaaS)

(210) KS/M/ 2021/679
(220) 12/05/2021
(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski
Büyükdere Caddesi No: 4, 34467, Maslak,
Sariyer Istanbul, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) BREQUAL

(511) 5 Preparate farmaceutike për thithje për trajtimin ose kontrollin e simptomave të
lidhura me astmën, veçanërisht përgatitjet adrenergjike dhe kortikosteroide.
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(210) KS/M/ 2021/680
(220) 12/05/2021
(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski
Büyükdere Caddesi No: 4, 34467, Maslak,
Sariyer Istanbul, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ABETYL

(511) 5 Preparate farmaceutike, vecanerisht përgatitjet për trajtimin e kancerit te prostates
metastatike.

(210) KS/M/ 2021/681
(220) 12/05/2021
(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski
Büyükdere Caddesi No: 4, 34467, Maslak,
Sariyer Istanbul, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ATTEX

(511) 5 Pergatitjet farmaceutike, vecanerisht pergatitjet per trajtimin e cregullimit te
vemendjes (ADHD)

(210) KS/M/ 2021/682
(220) 12/05/2021
(731) Dell Inc. One Dell Way Round Rock
Texas 78682, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) DELL TECHNOLOGIES

(511) 9 Hardware (kompjuter-); kompjutera; softuer; serverë kompjuterik; kompjutera me
desktop; kompjuterë fletore; kompjuterë laptop; komponentët dhe pjesët e kompjuterit;
monitorë kompjuteri; harduer i memorjes kompjuterike; softuer operativ kompjuterik;
harduer i rrjetave kompjuterike; hardueri i serverit për çasje në rrjet; NAS (rrjet i
bashkangjitur për ruajtje); softuer operativ; kompjuterë tablet; kompjuterë personal;
kompjuterë dore; Monitorë televizivë; printera; skanues; aparate faksi; stacion lidhës
kompjuteri; bateri; karikues baterie; adaptorë të rrymës; kufje; projektorë; zmadhuese;
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kontrollues me wireles (rrjet) për të monitoruar dhe kontrolluar në distancë funksionin dhe
statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera elektrike, elektronike dhe mekanike; hard disqe;
Disqe CD rom; disqe digjitale; video disk; disqe optike; pajisje periferike kompjuterike;
tastierë; Mausi i kompjuterit; procesorë të komunikimit; procesorë modulues të kodit
impuls; modem ( modulator); shirita; Karta PC; karta memorie; karta smart; Karta Ethernet
( paisje-lidhje për kompjuter me internet); paisje per memorje, kartë për zmadhimin e
kapacitetit kompjuterik; tabelë kujtese; çipa të integruar të qarkut të kujtesës elektronike;
kabllo elektrike; kabllo audio; kabllo komunikimi; kabllo energjie; kabllo elektrike; lidhje
kabllovike; adaptorë kabllovik; bosht lidhës kabllosh të përbashkët; lidhje elektrike; bosht i
përbashkët per lidhje; lidhës të energjisë; lidhje elektrike; lidhje elektronike; adapter lidhës
(elektrik-); lidhës telash (energji elektrike); softuer operativ kompjuterik; program
kompjuterik; Pako të programeve kompjuterikë; pajisje për ruajtjen e të dhënave; aparate
për ruajtjen e të dhënave; Aparate për përpunimin e të dhënave; softuer kompjuterik për të
mundësuar marrjen e të dhënave; përpunuesit e të dhënave; procesorë të komunikimit;
përpunues video; përpunues të zërit; përpunues tingulli; përpunues (njësitë qendrore të
përpunimit); rrjete të dhënash; rrjete kompjuterike; rrjetet e transmetimit të të dhënave;
memorje kompjuterike; memorje elektronike; memorjet e diskut; memorje të jashtme për
celularët; memorje për përdorim me kompjuterë; softveri operativ; disqet optike për
ruajtjen e të dhënave; Aparate për ruajtjen e të dhënave; softuer për përpunimin e të
dhënave; program kompjuterik për përpunimin e informacionit të tregut; softuer
kompjuterik për të mundësuar sigurimin e informacionit përmes internetit; softuer
kompjuterik për të mundësuar sigurimin e informacionit përmes rrjeteve të komunikimit;
mbrojtja e të dhënave njësi rezervë; program kompjuterik; softuer për menaxhimin e rrjetit;
softuer telekomunikues; program operativ i serverit për akses në rrjet; program kompjuterik
për menaxhim të dokumenteve; pajisje për ruajtjen e memorjes; Aparate për ruajtjen e të
dhënave kompjuterike; aparate për ruajtjen e programeve kompjuterike; softuer personal
për aplikim në kompjuter për menaxhimin e sistemeve të kontrollit të dokumenteve; softuer
kompjuterik për mbledhjen e të dhënave të pozicionimit; softuer kompjuterik për
analizimin e informacionit të tregut; softuer për kërkimin dhe marrjen e informacionit në të
gjithë rrjetin kompjuterik; softuer kompjuterik për krijimin e bazave të të dhënave të
kërkueshme të informacionit dhe të dhënave; pajisje kompjuterike; softuer aplikimi për
shërbime kompjuterike në re; softuer për ndërfaqen kompjuterike; softuer kompjuterik për
kontrollimin dhe menaxhimin e aplikacioneve të serverit të aksesit; programe kompjuterike
për menaxhim të projekteve; aplikacione të programeve kompjuterike; aplikacione të
programeve kompjuterike, të shkarkueshëm; rrjete kompjuterike; softuer për menaxhimin e
rrjetit; komponentët dhe pjesët e kompjuterit; teknologjia e informacionit dhe pajisjet
audiovizive; media për ruajtjen e të dhënave.
37 Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; Mirëmbajtja dhe riparimi i
rrjeteve të komunikimit të të dhënave; Mirëmbajtja dhe riparimi i harduerit për aparatin e
përpunimit të të dhënave; instalimi i objektit per ruajtje (mbajtje); shërbime riparimi për
pajisje elektronike të biznesit; instalimi i sistemeve kompjuterike; Mirëmbajtja dhe riparimi
i instrumenteve; Hardware kompjuterik (Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi ); instalimi i
rrjeteve kompjuterike; Azhurnimi i harduereve kompjuterike; Instalimi i instrumenteve të
rrjetit të komunikimit; Mirëmbajtja dhe riparimi i rrjeteve kompjuterike; Mirëmbajtja dhe
riparimi i rrjeteve të komunikimit të të dhënave; Instalimi i aparatit të rrjetit të të dhënave;
Instalimi i makinave dhe pajisjeve të zyrës; mirembajtja dhe riparimi; Instalimi i harduerit
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për sistemet kompjuterike; Instalimi i sistemeve të kompjuterizuara të informacionit;
Mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve të komunikimit; Shërbime këshilluese në lidhje me
instalimin e pajisjeve audiovizive; Shërbime këshilluese në lidhje me instalimin e pajisjeve
të komunikimit; Shërbime këshilluese në lidhje me instalimin e pajisjeve të sigurimit dhe
sigurisë; Shërbime këshilluese në lidhje me mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve
mekanike dhe elektrike; Informacion (Riparimi -); Shërbimet e informacionit në lidhje me
mirëmbajtjen e sistemeve të sigurisë; Shërbimet e informacionit në lidhje me instalimin e
sistemeve të sigurisë; Sigurimi i informacionit në lidhje me mirëmbajtjen dhe riparimin e
sigurt; Sigurimi i informacionit në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e makinave të
shtypjes; Sigurimi i informacionit në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e makinave dhe
aparateve telekomunikuese; Sigurimi i informacionit në lidhje me riparimin ose
mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve të zyrës; Shërbime konsulence në lidhje me
instalimin e kompjuterëve.
42 Shërbime kompjuterike; Shërbime rezervë kompjuterike në distancë; Instalimi i
softuerit permanent me nje memorje; dizajnimi, zhvillimi dhe implementimi i softverit;
Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e softverit kompjuterik; Konsulencë dhe këshilla për
softuerin dhe harduerin kompjuterik; Konsulencë ne fushën e harduerit dhe softuerit
kompjuterik; Konsulencë në fdizajnimin dhe zhvillimin e harduerit kompjuterik; Shërbime
këshilluese dhe këshilla në lidhje me harduerin kompjuterik; Konsulencë në lidhje me
sistemet kompjuterike; Shërbime këshilluese në lidhje me hartimin e dizajneve te sistemeve
kompjuterike; Shërbime këshilluese në lidhje me disajnin e softverit kompjuterik; Shërbime
mbështetëse teknike të programeve softuer; Shërbime mbështetëse të teknologjisë së
informacionit; Konsulencë në fushën e rrjeteve dhe aplikacioneve cloud ; Sitemi i ri (cloud)
në ruajtjen e informacioneve; Shërbime këshillimi për pajisje kompjuterike per harduer dhe
softuer; dizajnimi, zhvillimi dhe implementimi i softverit; Zhvillimi i softuerit, programimi
dhe implementimi; Zbatimi i softuerit e kompjuterike për të tjerët; dizajnimi dhe zhvillimi i
harduerit kompjuterik; rrjetit kompjuterik; Projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve
kompjuterike; shërbime të rrjetit kompjuterik; zhvillimi i softverit kompjuterik për të tjerët;
Dizajnimi, mirëmbajtja, marrja me qira dhe azhurnimi i softverit kompjuterik; Instalimi,
mirëmbajtja, riparimi dhe servisimi i softverit kompjuterik; Konsulencë teknike në lidhje
me instalimin dhe mirëmbajtjen e softverit kompjuterik; Zgjidhja e problemeve të harduerit
kompjuterik dhe problemeve të softuerit; shërbimet e lëvizjes, bartjes të të dhënave;
Shërbime kompjuterike cloud; Shërbime këshillimi teknike në lidhje me teknologjinë e
informacionit; Shërbime këshillimi dhe informacioni në lidhje me arkitekturën dhe
infrastrukturën e teknologjisë së informacionit; Projektimi dhe zhvillimi i arkitekturës së
softverit kompjuterik; Projektimi dhe zhvillimi i arkitekturës së pajisjeve kompjuterike;
Platformat e pritjes në internet; Programimi i softverit për platformat e Internetit;
Konsulencë në lidhje me hartimin e faqeve kryesore dhe faqeve të Internetit; Shërbime të
rikuperimit të të dhënave; shërbimet e kriptimit dhe dekodimit të të dhënave; Kriptimi,
dekriptimi dhe vërtetimi i informacionit, mesazheve dhe të dhënave; hartimin dhe
zhvillimin e sistemeve elektronike të sigurisë së të dhënave; Konsulencë në fushën e
sigurisë kompjuterike; Softueri si shërbim [SaaS]; Sigurimi i mjediseve kompjuterike
virtuale përmes llogaritjes cloud; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve [ASP], përkatësisht,
pritja e aplikacioneve të programeve softuerike të të tjerëve; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm të programeve softverikë të pa-shkarkueshëm të arritshëm përmes një faqe në
internet; Sigurimi i informacionit rreth dizenjimit dhe zhvillimit të softuerit kompjuterik,
228

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale

sistemeve dhe rrjeteve; Softueri si shërbim; Platforma si Shërbim (PaaS)

(210) KS/M/ 2021/684
(220) 14/05/2021
(731) Qëndrim Graiçevci Green & Protein
SH.P.K Rr Fadil Bala Nr 3 Prishtinë Kosovë
, KS
(591) E gjelbërt
(740) Redon Koleci Green & Protein
SH.P.K Rexhep Luci, Nr18/1 Prishtinë

(540)

(511) 30 Artikujt ushqimor me origjinë bimore të përgatitur për konsumin ose
konservimin, si dhe ndihmësit e destinuar për përimirësimin e aromës së ushqimit.
31 Produktet e tokës dhe të detit që nuk janë nënshtruar ndonjë forme përgaditjesh për
konsum, kafshë të gjalla dhe bimë, si dhe ushqime për kafshët.
32 Pije joalkoolike, si dhe birrë.
43 Shërbimet e ofruara nga persona apo institucione, qëllimi i të cilave është të përgatisin
ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të siguruar shtrat dhe pishinë në
hotele, konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë strehim të përkohshëm

(210) KS/M/ 2021/685
(220) 14/05/2021
(731) Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628, United States of
America, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) BATISTE

(511) 3 Preparate tualeti jo-mjeksore, produkte kozmetike, pasta dhëmbësh, parfume dhe
aromatizues, preparate për kujdesin e lëkurës, preparate për kujdesin e flokëve, shampona,
sapuna
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(210) KS/M/ 2021/686
(220) 14/05/2021
(731) MARBO PRODUCT d.o.o.
Đorđa Stanojevica 14, 11000 Belgrade,
Serbia, RS
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 29 “Ushqime të gatshme për t’u ngrënë të përbëra kryesisht nga patate, arra,
produkte arrash, drithëra, fruta ose materiale të tjera perimesh ose kombinime të tyre, duke
përfshirë çipsa nga patate të skuqura, ushqime të shpejta të bëra nga mishi i derrit, ushqime
të shpejta të bëra të bëra nga mishi viçit, ushqime të shpejta të bëra nga soja”.
30 “Ushqime të gatshme për të ngrënë, të përbëra kryesisht nga gruri, misri, përzierje
drithërash, materiale të tjera perimesh ose kombinime të tyre, duke përfshirë çipsa nga
misri, çipsa tortilla, çipsa pita, çipsa orizi, ëmbëlsira orizi, biskota të thata nga orizi, biskota
të njelmëta, prezle, ushqime të shpejta të fryra, kokoshka, kokoshka të ëmbëlsuara dhe
kikirikë, copa ushqimi të shpejtë”.

(210) KS/M/ 2021/687
(220) 17/05/2021
(731) CONSERVAS RIANXEIRA, S.A.U.
C/ Bodión s/n, 15938, Boiro (A Coruña),
ESPAÑA, ES
(591) E kaltër, e bardhë dhe e verdhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Peshqi, jo të gjallë; Fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të
gatuara; Sallata të përgatitura; Sallata perimesh; Vezë; Liver pâté (mish bluar i bërë nga
mëlçia dhe dhjami i derrit përdoret për lyrje buke); Vajra dhe yndyrna ushqimore
35 Fushatë tregu; Publiciteti dhe shërbimet e promovimit të shitjeve; Shitja me pakicë dhe
shumicë në dyqane dhe përmes rrjeteve kompjuterike globale të pijeve dhe produkteve
ushqimore.
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(210) KS/M/ 2021/688
(220) 17/05/2021
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, KR
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA" Dardania SU5/1 nr.85, 10 000
Prishtinë/Kosovë

(540) BESPOKE Cube

(511) 11 Llamba LED; Poqa te dritave LED; Aparate elektrike për administrimin e rrobave
në natyrën e avulloreve të rrobave për qëllime shtëpiake; Makineri elektrike për
administrimin e rrobave për tharjen e rrobave për qëllime shtëpiake; Furra elektrike për
gatim; Largues te lageshtise për përdorim shtëpiak; Pastrues ajri; Filtra për pastruesit e ajrit;
Pastrues të ajrit shtëpiak; Ventilator elektrik; Kondicionerë; Frigoriferë elektrikë; Shporet
elektrik; Tharëse elektrike për lavanderi; Furra me mikrovalë; Aparate për gatim,
përkatësisht, tavolina gatimi

(210) KS/M/ 2021/689
(220) 17/05/2021
(731) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED
Flat 39, 8/F, Block D, Wah Lok Industrial
Centre, 31-35 Shan Mei Street, Fotan, NT,
Hong Kong, China, CN
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 7 Shpërbërësit; Makina për prerjen e bukës; Makina për përzierje; Mullinj
[makineri]; Makineri për përgatitjen e pijeve, elektromekanike; Makina për hekurosje;
Pjatalarëse; Mullinj kafeje, përveç atyre që funksionojnë me dorë; Shtypëse frutash,
elektrike, për qëllime shtëpiake; Lavatriçe [lavanderi]; robotë industriale; Instalime për
shterim/thithje të pluhurit për qëllime pastrimi; Printerë 3D; Makinat shitëse; Pajisjet e
vizatimit të perdeve, që funksiojnë në mënyrë elektrike.
9 Pajisjet periferike kompjuterike; Kompjutera notebook; Kompjutera laptop; Kompjutera
tabletë; Kuti për altoparlantë; Aparate televizive; Pajisje memorie kompjuterike; Telefona
celularë; Telefonat inteligjentë; Kufje; Kamera [fotografi]; Lidhje për linjat elektrike;
Bateri, elektrike; Mbushës baterish.
11 Poça, elektrikë; Llamba elektrike; Llamba; Filamente inkandeshente; Kuti/dollapë
frigoriferikë; Ngrirësa; Aparate dhe makineri frigoriferike; Instalime dhe makineri ftohëse;
Frigoriferë; Instalime të kondicionimit/freskimit të ajrit; Tharëse flokësh; Aparate
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kondicionimi të ajrit; Ventilatorë/flutra elektrikë për përdorim personal;
Vaporizuesa[avulli] për pëlhura; Ngrohësa uji.

(210) KS/M/ 2021/690
(220) 18/05/2021
(300) 30 2020 116 260 18/11/2020 DE
(731) Marc O'Polo License AG
Hofgartenstraße 1 83071 Stephanskirchen
, DE
(740) Xhevdet R.Rama Rr."Ndue Përlleshi"
Alko Impex Obj.2-1/9, Prishtinë, Republika
e Kosovës

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për makinë për larjen e rrobave;
përgatitjet për pastrim, lustruese, preparate për pastrim dhe gërryese; sapunë; parfumeri;
vajra esencialë; produkte për kujdesin për trupin dhe bukurinë; preparate per pastrimin e
dhëmbëve; deodorante; parfume; kolonja; kolonjë me aromë parfumi (eau de parfum);
kolonjë tualeti; pas rruajtjes; shampon; produkte kozmetikë; produkte për makijazh; hija e
syve; ngjyrë për vetulla; përbërjen e syve; buzëkuq; shkelqyes buzesh; balsam buzësh jomjekësor; lapsa të vijave të buzëve; makiazh; pudër për fytyrë; pudër për skuqje të fytyrës;
kompaktet e makiazhit; pastrues kozmetikë; pastrues i makiazhit; produkte kozmetike për
kujdesin e lëkurës; kremra për lëkurën; locione për qëllime kozmetike; maska kozmetike;
locione për trup; vajra trupi; xhel për trup për qëllime kozmetike; pastrues për trupin dhe
fytyrën; substanca për rruajtje; substanca për kujdesin pas rruajtjes; locione pas rruajtjes;
përgatitje jo-mjekësore të banjës; kristale banje; shkumë dushi; xhel dushi; vajra
masazhesh; Pastrues thonjsh; produkte për kujdesin e thonjve; preparate për kremë dielli;
bllokues dielli; krem këpucësh.
8 Mjete që operohen me dorë; akcesorë i mjeteve të ushqimit; pirunë dhe lugë; brisqe;
akcesorë; akcesorë tavoline; akcesorë për sallatë; akcesorë shërbimi; thika; pllakë argjendi.
9 Instrumente shkencore, detarë, vëzhguese, fotografikë, kinematografikë, optikë, peshues,
matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrje), aparate shpëtuese për jetën dhe instrumente
mësimdhënëse; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës të të dhënave magnetike, disqe
regjistruese; mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka; makina llogaritëse;
pajisje për përpunimin e të dhënave; kompjutera; Fikëse zjarri; syze, korniza, korniza
syzesh, mbajtëse syzesh, xham syzesh, syze optike, syze dielli, syze për sporte,
syzeplastike, aksesorë për syze, kutitë e syzeve, kutitë e bëra me porosi, kutitë prej lëkure
dhe çantat për pajisjet e përpunimit të të dhënave, posaçërisht për celularët, fletoret /
laptopë, telefona inteligjentë; dylbi
14 Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre dhe mallrat në metale të çmuar ose të veshura prej
tyre; Bizhuteritë; Xhevahire; Gure te Cmuar; orë; Instrumente kohore; stoli të modës; rrip
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për orë dore
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura kafshësh; shtrojë prej lëkurës së kafshëve;
bagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella; ombrella për mbrojtje nga dielli; shkopinj për ecje;
kamxhikë; rripa për sigurim në punë; shalë; çanta, çanta dore, çanta udhëtimi, çanta
shkollore, thasë, çanta shpine, këpucë kotësie, çanta, kuleta, çanta, çelësa çelësash, kuti
kozmetike, portofol për kartela, portofol lëkure, portofol lëkure me rripa për mbyllje, çanta
krahu hip, çanta beli, çanta (lëkurë mallra), komplete udhëtimi (artikuj prej lëkure), që nuk
përfshihen në klasat e tjera
20 Mobilje; Pasqyra; korniza fotografish; korniza, jastekë, jastëk zbukurimi, jastëk, jastëk
përulëse, varëse rrobash, raft revistash, rafte rrobash (mobilje), shporta (jo prej metali),
orendi dhe orendi shtëpiake prej druri, tapë, kallam, shkop për të hecur, shportë e thurur,
brirëve, kockave , balenës, guaskave, qelibar, margaritar, dekore kafshësh dhe zëvendësues,
ose prej plastikës; mbajtëse perdesh; mbajtëse perdesh jo nga materiali tekstil; mbyllje
shishesh jo prej metali.
21 Enë dhe enë shtëpiake ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; furça (përveç furçave të bojës);
materiale për prodhimin e furçave; xham i papunuar ose gjysëm i punuar (përveç xhamit të
përdorur në ndërtim); enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile që nuk përfshihen në klasat e
tjera; mbulesa tenxhere; vazo lulesh; mbulesa për vazo lulesh; teneqe; pjata sapuni; kuti
sapuni; enë; sendesh, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; komplete për kafe; grupe çaji;
enë për pirje; tenxhere kafeje; çajnikë; syze; gota; kanaçe; gota plastike; bokall, shishe
alooli; shishe pijesh; enë gatimi; enë për pjekje; enë për zierje; tenxhere; tiganët; mbathje
druri për tigan; ftohës shishesh; pije freskuese vere; ftohës shampanje; tabaka; shporta
buke; gota vezësh; dekor për qirinj; mbajtëse qirinjsh; bombol me vrima për sapun;
spërkatës për parfume; atomizues parfumesh; vazo; hapëse shishesh; tapa tapash; kavanoza
akulli; kutitë e kripës dhe piperit; mullinj speci; unaza pecete; mbajtëse pecetash; kuti për
thika; mbajtëse të qirinjve më të ngrohtë; leckë tenxhere; doreza tenxhere; nën pllaka;
pllaka tavoline; enët; pjata sallate; kuti / kuti magazinimi; shishe xhami për uthull dhe vaj;
lugë gatimi; lugë pjekjeje [enë gatimi]; lugë përzierëse; kova shampanje.
24 Tekstilet dhe mallrat tekstile që nuk përfshihen në klasat e tjera; mbulesa shtrati dhe
tavoline; Rroba shtrati dhe batanije; qarqafë [tekstili]; çarçafë me llastëk për mbulimin e
shtratit; mbulesa per shtrat me dizajne; mbulesa dyshekësh; çarçafë; mallra prej rrobash;
peshqir; mbulesa për banjë; peshqir banje; peshqir plazhi; lecka për larje; batanije; mbulesa
shtrati; mbulesa tavoline; lecka tavoline; peceta prej tekstili; rroba per pajisje kuzhine ne
tavolinë; peceta tavoline; mbulesa bezi (shtëpiake); mbulesa jastëkësh; mbulesa jastëkësh
dekorativë; mbulesa jastëkësh; mbulesa vendesh; këllëfë; mbulesa shtrati; perde; perde;
pëlhura; shami tekstili; dyshekët e shtratit të jorganit; mbulesa tavoline në listë; tekstile
kuzhine; peshqirë enësh; perde dushi të bëra nga materiali tekstil ose fletë plastike;
Mbajtëse perdesh; mbajtëse perdesh të materialeve tekstile.
25 Veshje; Këpucë; Kapelë; veshje të sipërme për burra, gra dhe fëmijë; pantallona;
xhinse; pallto; fustane; funde; kostume; kravata; rroba banje; veshje nate; rroba-mbuluese
për gatim; veshje të brendshme; të brendshme për zonja; ndërresa; korsete; çorape të gjata;
çorape; rripa; varëse; shalle; kapele; shalle të gjata mbuluse; doreza; ngrohese për këmbët;
shirita koke; rroba banje; veshje për fëmijë dhe foshnje; këpucë për kohën e lirë dhe këpucë
qyteti për zotërinj dhe zonja; këpucë për fëmijë; veshje, këpucë dhe kapelë për sporte
veçanërisht vrapim, trajnim fitnesi, gjimnastikë, joga, golf, tenis, kunguj, badminton, sporte
ujore, lundrim, rrëshqitje në ajër, kanoe, zhytje, vozitje, ski në tatëpjetë, ski në vend,
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dëborë, futboll, basketboll , hendboll, volejboll, bejsboll, patinazh në linjë, skateboard,
patinazh me rul, hokej, hokej mbi akull, patinazh në akull, futboll, çiklizëm, sporte kuajsh;
veshje triko; alpinizëm, ecje të gjata, ngjitje dhe veshje në natyrë; shëtitje, trekking, ngjitje
dhe këpucë në natyrë.
27 Qilima; shtrojë para derës; shtroje; linoleum; materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; mbulesa muri (jo tekstile); vrapues qilimash; qilima; rroba banje;
letër-muri tekstili
35 Shërbime me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, shërbime online ose shërbime të
porosive me postë në katalog në secilën nga fushat e:
varese, veshje, aksesorë të modës, rripa, këpucë, kapelë, kozmetikë, kujdes personal,
produkte për kujdesin e bukurisë, parfumeri, vajra esenciale, syze, pjesë për syze, korniza
syzesh, syze dielli, pajisje për syze dhe syze dielli, këllëqe syzesh, lëkurë dhe imitime prej
lëkure dhe artikujsh prej tyre, çanta, çanta dore, valixhe, bagazh, çanta shpine, ombrella,
cadra dielli, çanta, kuleta, këllëfë çelësash, këllëfë kozmetikë, këllëfë lëkure, orë dhe
instrumente kohore, shiritat e orëve, xhevahire, bizhuteri të modës, bizhuteritë, produktet e
mobiljeve dhe produkte dekorative, mobilje, pasqyra, korniza, korniza fotografish, jastëk,
jastëkë dekorativë, jastëk, mbajtëse perdesh, kapak shishesh, tekstile dhe mallra tekstili,
batanije, çarçafë, çarçafë të pajisur, liri të hollë, peshqirë, mbulesa shtrati, jorganë, mbulese
tryezë nga liri, mbulesa tavoline, mbulesa thekre per tavoline, qarqaf zbukurues i gjatë
tavoline, leckë tavoline në rrotull, peceta prej pëlhure, tekstile kuzhine, peshqirë pjatash,
tekstile shtëpie, perde dushi prej tekstili ose letër plastike, mbajtëse perdesh, mbajtëse të
materialeve të tekstilit, akcesore, akcesorë për sallatë, akcesorë tavoline, pirunë, lugë,
thika, pjatë argjendi, kuzhinë dhe sende shtëpiake, krehje, sfungjer, furça (përveç furçave të
bojës), qelqe, porcelan, enë prej guri, sendesh, qilima, shtrojë para dere, dyshekë, dyshekë
banje, qilima, dysheme, letër-muri, letër dhe pllaka laminati, materiale të shtypura, material
për lidhjen e librave, fotografi [të shtypura], pajisje per zyre, mjete per zyre, përveç
mobiljeve, ngjitëse për artikuj shkrimi ose shtëpiake, materiale artistësh, materiale vizatimi,
penela, materiale mësimore [përveç aparateve], dokumente printimi dhe çanta të bëra prej
plastike për paketim dhe qellime paketimi, lloji [numrat dhe shkronjat], shenja-akcesorë
dekoruese, fije dhe penj për përdorim tekstili, shirita dekorues, shirita dhe gërsheta, butona,
grepa për lidhjen e rrobave, gjilpera me shiringa, lule artificiale, artikuj dekorativë për
flokët, flokë sintetikë.

(210) KS/M/ 2021/691
(220) 18/05/2021
(731) TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd
Road, Zhongkai High Technology
Development District, Huizhou Guangdong,
China, CN
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)
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(511) 9 Ekranet fluoreshente; ekranet e videove; aparati i telekomandës; tranzistorë
[elektronikë]; dioda që lëshojnë dritë [LED]; aparate televizive; marrës audio dhe
video; media player i lëvizshëm; video monitor të mbështjellura; gjysmëpërçues;
fibra optike [fije përçuese të holla]; telefona celularë; celularë; telefona mobil;
kompjutera tablet; terminale interactive me ekran me prekje; tabela elektronike
interaktive; monitor [pajisjen kompjuterike]; orë inteligjente; shenja dixhitale;
qarqe të integruara (çip); aplikacione të programeve kompjuterikë, të shkarkueshëm

(210) KS/M/ 2021/692
(220) 18/05/2021
(731) Festim Baftiari Tushi Tobacco Dooel
Rr. Ilindenska Nr. 1/1/ GTC/Përdhesë,
Tetovë, Maqedonia e veriut
(591) Kuqe, zezë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 35 Shitja me shumicë dhe pakicë e thëngjillit për skarë dhe thëngjillit për nargjile.

(210) KS/M/ 2021/699
(220) 19/05/2021
(731) Caffen S.R.L. Via Santa Lucia N. 36,
80132 Naples, IT
(591) E zezë, e bardhë, hiri, e kuqe
(740) Besarta Kllokoqi Boga & Associates
Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë,
Kosovë

(540)

(511) 30 Kafe; aromatizues kafeje; pije me bazë kakao; pije me bazë kafeje; pije me bazë
çokollate; pije me bazë çaji; çaj; infuzione bimore [herbal infusions]; kakao; kafe e bluar;
kafe e papjekur; kafe pa kafeinë; kafe instant; kafe me shije/aromë; pijet bazuar në
zëvendësuesit e kafesë; pije të përgatitura kafeje; qese kafeje; kafe artificiale; kafe e tharë
nga ngrirja [freeze-dried coffee]; koncentrate kafeje; pods kafeje [coffee pods]; kafe në
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formë kokërr; ekstrakte kafeje; esenca për kafe [coffee essences]; kapsolla kafeje, të
mbushura; përzierje kafeje; kafe artificiale; sheqer; ëmbëlsues natyralë.
40 Pjekja dhe përpunimi i kafesë; bluarja e kafesë, ruajtja e ushqimit; bluarje ushqimi;
përpunimi i ushqimit.

(210) KS/M/ 2021/700
(220) 19/05/2021
(731) CRIERI s.r.l. Via Monte Napoleone n.
19 20121 MILANO, IT
(740) Gazmend Pallaska, Pallaska &
Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze
47/5, Prishtinë

(540) CRIERI

(511) 14 bizhuteri [stoli]; Instrumente për matje të kohës [ora]; Gurët e çmuar, perlat dhe
metalet e çmuara, dhe imitimet e tyre; Kutitë e stolive dhe kutitë e orave; Qafore; vathë;
byzylyk; unazë;

(210) KS/M/ 2021/701
(220) 19/05/2021
(731) Tringa Shehu Komuna e Parisit,
Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2,
Godina 11c, Tiranë, AL
(591) Bardhe, kuq, blu e erret, blu e hapur
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 44 Shërbimet e stomatologjisë; shërbimet ortodontike; Shërbime mjekësore;
shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore ose kafshët;
shërbime të mjekësisë alternative; kujdes shëndetësor; shërbimet e qendrës shëndetësore;
këshilla shëndetësore / këshillim shëndetësor; shërbimet e klinikës mjekësore; ndihmë
mjekësore; egzaminime mjekësore; shërbimet e analizave mjekësore për qëllime
diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë
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(210) KS/M/ 2021/703
(540) SPACE-DWELLER
(220) 20/05/2021
(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud, 35-7, Geneva, Switzerland, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 14 Orë muri dhe artikuj të orës, përkatësisht orët, orët e dorës, përbërësit për orët e
dhe orët e dorës dhe aksesorët për artikujt e orës dhe orës së dorës që nuk përfshihen në
klasat e tjera, orët dhe instrumentet e tjerë kronometrikë, kronometrat, kronografët (orët dhe
orët e dorës), rrathët e orës, rripat e orës, fytyrë ore (orë muri dhe orë dore), kuti dhe kutitë
e prezantimit për orën e murit dhe orën e dorës dhe stoli, lëvizëset e orës dhe pjesët e tyre;
stoli; gurë të çmuar dhe gurë gjysëm të çmuar; metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; kunjat
(stoli)

(210) KS/M/ 2021/706
(220) 21/05/2021
(731) Valon Canhasi Prishtinë, Rexhep
Mala, nr.29, Aktash, KS
(591) e bardhë dhe e zezë
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e
Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540)

(511) 9 “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet;
kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente
telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur; pajisje komunikimi pa tela
(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video
dhe atyre multimediale; aparate të rrjetit të komunikimit; pajisje dixhitale elektronike që
mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe
ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; pajisje dixhitale
elektronike që vishe që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, pranuar,
dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; ora të mençura;
gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument matës]; lexues i librave
elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin,
konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që
vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi, televizione, dhe
audio dhe veideo pllejer; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat
kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale
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paraprakisht të-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për
kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të
vishen, ora të mençura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe
audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike kompjuterike që mund të vishen;
pjesë periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje
mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set up
boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së
shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për
regjsitrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat për matjen e presionit;
indikatorë presioni; monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje për përdorim me
kompjuterë, telefona të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të
vishen, orat e mençura, syze të mençura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe
video; syze të mençura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallra
optike; aparate optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekran për kompjuterë,
telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të
mençura, syze të mençura, television si dhe pllejer dhe regjistrues audio dhe video;
tastaturë, mouse, mbajtës mousi, printer, drive disk, dhe hard drives; apaparate për
regjistimin dhe riprodhimin e zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues;
altoparlantë; zmadhues zëri dhe pranues; aparate zëri për autmojete motorrike; aparet për
regjistrimin dhe njohjen e zërit; kufje, ndëgjojse mikrofonë; televizionë; pranues televizioni
dhe monitor; kuti instalimi; radio; radio transmetues dhe pranues; sistemet e pozicionimit
global (GPS pajisje); instrumente navigimi; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e
kontrollit, telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të
vishen, orat e mençura, syzet e mençura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues,
televizionë, altoparlantë, përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit;
pajisje që mund të vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve
mobile elektronike, pajisjeve elektronike mobile që mund të vishen, orave të mençura,
syzeve të mençura, plejerëve dhe regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve,
përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e
të dhënave; çipa kompjuteri; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa
elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e
kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; bateri; mbushës të
baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, stacione
ndalese dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallrat e lartpërmendura; ndërfaqe për
kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile,
pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të mençura, televizione, kuti
instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për
ekrane kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për
kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të
vishen, ora të mençura, syze të mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video
pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare
elektronike për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën
e vulosur; aparate mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e monedhave në to; makina
diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për
selektimin e çmimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese dhe matës; tabela
njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues;
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ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet me dritë [fibra optike]; instalime elektrike
për kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; elektrolizer; aparate për shuarjen
e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate për shpëtimin e jetës dhe
pajisje; alarme fishkëllyese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për
qenë; magnete dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftësi
të kufizuar; çorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit dhe dhënien e urdhërit
për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e
banimit; asistent personal dixhital; aparate për rregullimin e nxehtësisë; termostat; ekran,
senzorë dhe kontroller për kondicionerit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e
ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave elektrike (me dritë të
zbehtë); aparate për kontrollimin e ndriçimit; prizë elektrike; ndërprerës eklektrikë dhe
elektronik; alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; detektorë për
tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe
dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë
dhe vëzhgimit të banimeve.”
35 “Menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e konsultimeve për biznese;
shërbimet e planifikimit të karrierës, vendosjes dhe informatave; ofrimin e funkisoneve të
zyrës; shërbimet e agjencioneve reklamuese; reklamim, marketing, dhe shërbimet
pormovuese; reklamim dhe konsultime marketing; shërbimet e promovimit të shitjeve;
promovimin e mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; kryerjen e hulumtimeve të tregut;
analizimin e përgjigjeve të reklamimeve dhe hulumtimin e tregut; dizajnimin, krijimin,
përgatitjen, prodhimin dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve reklamuese për të
tjerët; shërbimet e planfikimit të mediave; administrimin e programeve për besnikërinë e
konsumatorëve; organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të shpërblimeve për të
promovuar shitjen e mallrave dhe shërbimeve; databazat e kompjuterizuara dhe menaxhimi
i dosjeve; shërbimet e procesimit të të dhënave; krijimin e indekseve të informatave, faqeve
dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterik dhe rrjetet të tjera
elektronike të komunikimit për të tjerët; ofrimin, hulumtimin, shfletimin dhe gjetjen e
informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterike dhe
rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; organizimin e përmbajtjes së
informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti global
kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike; ofrimin e informatave biznesore,
konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit global;
shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave kompjuterike në lidhje me blerjen dhe
shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve dhe shërbimeve për të tjerët;
përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njëjtave në interenet dhe rrjete të tjera
elektronike, kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit; shërbimet e dyqaneve të shitjes me
pakicë dhe shërbimet online të dyqaneve të shitjes me pakicë; shërbimet e dyqaneve me
pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të
komunikimit; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista,
periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të
përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike
dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet
në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra
muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të
tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë që
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ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona
mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike,
softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke,
të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të
komunikimit; ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të
komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e
abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe
përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera
kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave,
imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cilat janë paraprakisht tëregjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera
elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave
tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe
konsultimit në lidhje me të gjitha të lartcekurat.”
41 Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, praktikës, dhe programeve
këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe dizajnit;
aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, klasave,
webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga distanca;
aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave live,
ngjarjeve të posacme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale, garave,
konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive;
zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezentimin e radio programeve,
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse,
sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art
dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit,
radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive;
ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës,
infromimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës;
ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit,
lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e
web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmia e
zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe
kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme,
lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave,
orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative,
zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live,
garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e
biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit
dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve,
shfaqejeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezentimin e rishikimeve,
sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve
kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në
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lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore,
koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe
ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje
(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim
në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim
dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me
përmbajteje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative,
manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve
informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve;
shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuetrikë jo-të
shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe
stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të
tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë;
42 “Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe
kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe
softuerëve; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike;
magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te
harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të
shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të
dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të
dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer
dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik,
softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike,
diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit kompjuterik dhe problemeve të
softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe
mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të
kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të
komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe
burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve
elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u
mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe
dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne
dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet
shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe
shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; laboratore medicinale; informacione, shërbime
këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër.”

(210) KS/M/ 2021/707
(220) 21/05/2021
(731) Valon Canhasi Prishtinë, Rexhep
Mala, nr.29, Aktash, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e
Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10,

(540) HALLAKATE
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nr.3, Mati 1, Prishtinë
(511) 9 “Kompjuterë;harduer kompjuterik;harduer kompjuterik që mund të
vishet;kompjuterë që mbahen në dorë;kompjuterë tablet;aparate dhe instrumente
telekomunikimi;telefona;telefona mobil;telefona të mençur;pajisje komunikimi pa tela
(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video
dhe atyre multimediale;aparate të rrjetit të komunikimit;pajisje dixhitale elektronike që
mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe
ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale;pajisje dixhitale
elektronike që vishe që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, pranuar,
dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale;ora të
mençura;gjurmues aktivitetesh që vishet;byzylyk i lidhur [instrument matës];lexues i
librave elektronik;softuer kompjuterik;softuer kompjuterik për përdorim në organizimin,
konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që
vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi, televizione, dhe
audio dhe veideo pllejer;softuer për zhvillimin e aplikacioneve;softuer për lojërat
kompjuterike;shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale
paraprakisht të-regjistruara;pajisje periferike për kompjuterë;pjesë periferike për
kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të
vishen, ora të mençura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe
audio dhe video pllejer dhe regjistrues;pjesë periferike kompjuterike që mund të
vishen;pjesë periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona
mobil;pajisje mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi
(set up boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues;akselerometer (matës i rritjes së
shpejtësisë);altimeter (matës i lartësisë);aparate për matjen e distancës;aparate për
regjsitrimin e distancës;pedometer (matës i hapave);aparat për matjen e presionit;indikatorë
presioni;monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona
të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e
mençura, syze të mençura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe video;syze të
mençura;syze 3D;syza;syza dielli;lense kontakti;xham optik;mallra optike;aparate optike
dhe instrumente;kamera;blic për kamera;ekran për kompjuterë, telefona mobil, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura,
television si dhe pllejer dhe regjistrues audio dhe video;tastaturë, mouse, mbajtës mousi,
printer, drive disk, dhe hard drives;apaparate për regjistimin dhe riprodhimin e zërit;dixhital
audio dhe video pllejer dhe regjistrues;altoparlantë;zmadhues zëri dhe pranues;aparate zëri
për autmojete motorrike;aparet për regjistrimin dhe njohjen e zërit;kufje, ndëgjojse
mikrofonë;televizionë;pranues televizioni dhe monitor;kuti instalimi;radio;radio
transmetues dhe pranues;sistemet e pozicionimit global (GPS pajisje);instrumente
navigimi;kontrollimin nga distanca për kompjuterët e kontrollit, telefonat mobilë, pajisjet
elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e mençura, syzet e
mençura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues, televizionë, altoparlantë, përforcues,
sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit;pajisje që mund të vishen për
kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve
elektronike mobile që mund të vishen, orave të mençura, syzeve të mençura, plejerëve dhe
regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve, përforcuesve, sistemeve të teatrit
shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit;aparate për ruajtjen e të dhënave;çipa kompjuteri;kartat
e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave;pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të
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transaksionit;kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave;pagesa elektronike dhe
pikat e terminaleve të transaksionit;bateri;mbushës të baterive;konektorë elektrik dhe
elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, stacione ndalese dhe adapterë për përdorim me
me të gjitha mallrat e lartpërmendura;ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për
kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të
vishen, ora të mençura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video
pllejerë dhe incizues;shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekrane kompjuteri;mbështjellës,
çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil,
pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të
mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues;shtagë për vetëfotografim;mbushës për cigare elektronike;kollare elektronike për trajnimin e
kafshëve;axhendë elektronike;aparate për të kontrolluar postën e vulosur;aparate
mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e monedhave në to;makina diktimi;shënues i
qosheve;makina votimi;shënjues elektronik për mallra;makinë për selektimin e
çmimeve;makinë faksi;aparate dhe instrumente peshuese dhe matës;tabela njoftimi
elektronike;aparate matëse;lidhës [pjesë silikoni];qarqet e integruara;zmadhues;ekrane
fluoreshente;telekomanda;fije që lidhet me dritë [fibra optike];instalime elektrike për
kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale;elektrolizer;aparate për shuarjen e
zjarrit;aparate radiologjike për qëllime industriale;aparate për shpëtimin e jetës dhe
pajisje;alarme fishkëllyese;filma vizatimor të animuar;qirinj për vezë;fishkëllues për
qenë;magnete dekorues;gardh elektrizues;automjet i transferueshëm për persona me aftësi
të kufizuar;çorape që ngrohen me rrymë;aparate për njohjen e zërit dhe dhënien e urdhërit
për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e
banimit;asistent personal dixhital;aparate për rregullimin e nxehtësisë;termostat;ekran,
senzorë dhe kontroller për kondicionerit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e
ventilimit;aparate për rregullimin elektrik;rregullatorët e dritave elektrike (me dritë të
zbehtë);aparate për kontrollimin e ndriçimit;prizë elektrike;ndërprerës eklektrikë dhe
elektronik;alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve;detektorë për
tym dhe karbon monoksid;brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe
dritare;kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave;sistemet e sigurisë dhe
vëzhgimit të banimeve.”
35 Menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e konsultimeve për biznese;
shërbimet e planifikimit të karrierës, vendosjes dhe informatave; ofrimin e funkisoneve të
zyrës; shërbimet e agjencioneve reklamuese; reklamim, marketing, dhe shërbtimet
pormovuese; reklamim dhe konsultime marketing; shërbimet e promovimit të shitjeve;
promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët; kryerjen e hulumtimeve të tregut;
analizimin e përgjigjeve të reklamimeve dhe hulumtimin e tregut; dizajnimin, krijimin,
përgaditjen, prodhimin dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve reklamuese për të
tjerët; shërbimet e planfikimit të mediave; administrimin e programeve për besnikërinë e
konsumatorëve; organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të shpërblimeve për të
promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve; databazat e kompjuterizuara dhe
menaxhimi i dosjeve; shërbimet e procesimit të të dhënave; krijimin e indekseve të
informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterik dhe
rrjetet të tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; ofrimin, hulumtimin, shfletimin dhe
gjetjen e informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global
kompjuterike dhe rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; organizimin e
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përmbajtjes së informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti
global kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike; ofrimin e informatave biznesore,
konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit global;
shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave kompjuterike në lidhje me blerjen dhe
shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve dhe shërbimeve për të tjerët;
përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në interenet dhe rrjete të tjera
elektronike, kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit; shërbimet e dyqaneve të shitjes me
pakicë dhe shërbimet online të dyqaneve të shitjes me pakicë; shërbimet e dyqaneve me
pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të
komunikimit; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista,
periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të
përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike
dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet
në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra
muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të
tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë që
ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona
mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike,
softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke,
të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të
komunikimit; ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të
komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e
abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe
përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera
kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave,
imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cilat janë paraprakisht tëregjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera
elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave
tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe
konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat.”
41 “Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, praktikës, dhe programeve
këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe dizajnit;
aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, klasave,
webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga distanca;
aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave live,
ngjarjeve të posacme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale, garave,
konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive;
zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezentimin e radio programeve,
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse,
sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art
dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit,
radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive;
ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës,
informimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, artit dhe kulturës; ofrimin
e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të programeve
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televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio për shkarkim
falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe aplikacioneve
kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit, lajmeve,
realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e webfaqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmia e zbavitjes,
sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës;
informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme, lojërave
elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave, orareve,
rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative, zbavitëse,
filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave,
panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e biletave
dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit dhe
ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve,
shfaqejeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezentimin e rishikimeve,
sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve
kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në
lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore,
koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe
ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje
(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim
në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim
dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me
përmbajteje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative,
manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve
informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve;
shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuetrikë jo-të
shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe
stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të
tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë;
42 Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe
kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe
softuerëve; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike;
magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te
harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të
shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të
dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të
dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer
dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik,
softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike,
diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit kompjuterik dhe problemeve të
softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe
mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të
kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të
komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe
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burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve
elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u
mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe
dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne
dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet
shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe
shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; informacione, shërbime këshilluese dhe
konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër.”

(210) KS/M/ 2021/708
(220) 21/05/2021
(731) The Polo/Lauren Company L.P,
650 Madison Avenue, New York,New
York, 10022, US
(591) E bardhë, e zezë
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e
Avokatisë Sh.p.k rr. B, Hyrja C15/10, nr.3,
Mati 1, Prishtinë

(540)

(511) 14 Metale të çmuara dhe legurat e tyre dhe produkte nga metale të çmuara ose
produkte te mveshura nga metalet fisnike (përveç pajisjeve për ngrënje, pirun dhe lugë);
stoli, gurë të çmuar; instrumente kronometrike dhe gjëra tjera për orëtarë.
18 Prodhime nga lëkura, përkatësisht, akt çanta, çanta shpine, çanta për plazhë, kofera,
shkopinj, çanta krahu, këllëf për çelësa, rripa të lëkurës për supe, çadra dielli, kuleta xhepi,
çanta, çanta të vogla, çanta shkolle, çanta supi, çanta për blejre (shoping), kofera, çanta
lëvizese për rroba, çanta të përditshme, valixhe për udhëtim, çanta për udhëtim, çadra shiu,
kuleta.
25 Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, mbathje dhe mbulesa për kokë.
35 Shërbimet e shitjeve me pakicë dhe on-line shërbime për shitjen e rrobave për meshkuj,
femra dhe fëmije, mbathje, mbulesa për kokë, aksesorë dhe koleksione për shtëpi.

(210) KS/M/ 2021/709
(220) 21/05/2021
(731) SOREMARTEC S.A. 16, Route de
Trèves L - 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) BUTTERFINGER

(511) 30 Pasta dhe ëmbëlsira; Çokollatë; Akullore, Sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor;
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Ëmbëlsira çokollate; Pije me bazë kakao; të gjitha mallrat e lartpërmendura që përmbajnë
gjalpë kikiriku.

(210) KS/M/ 2021/711
(220) 21/05/2021
(300) 018347598 01/12/2020 EU
(731) PEPCO POLAND Sp. z o.o.
ul. Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479,
Poland, PL
(591) Rozë e ndritëshme, rozë e errët, e
bardhë, hiri, e gjelbër e ndritëshme, e
gjelbër, e gjelbër e errët, bruz, vjollce e errët
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 28 Kukulla; Dhoma kukullash; Rroba kukullash; Aksesorë kukullash; Aksesorë për
veshje të kukullave; Orendi shtëpie kukullash; Lojëra kukullash; Shtretër kukullash; Shishe
ushqyese për kukulla; Bizhuteri për kukulla; Qerre për kukulla; Mbulesa koke për kukulla;
Këpucë për kukulla; Komplete lodrash; lodra fgurative pozicionuse; figurina lodrash me
mundësi të transformimit në forma të ndryshme; modelime figurinash me forma të
pozicionve të ndryshme; Figurina lodrash; Figurina të lodrave plastike të modeluara;
Koleksione të figurinave lodër.

(210) KS/M/ 2021/712
(220) 21/05/2021
(731) " MON CHERI " shpk,
Kashar, Tirane Autostrada Tirane Durres
Yrshek, Katundi i Ri, Rruga Dardanija
Km.5, AL
(591) E kuqe, e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 35 Drejtim i sipërmarrjeve tregtare, administrim tregtar, manaxhim biznesi,
administrim biznesi, shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të mallrave te ndryshme,
mbledhje e produkteve industriale te ndryshme dhe e mallrave të tjera të konsumit ne një
mjedis të përbashkët me qëllim për t'u mundësuar konsumatorëve per blerje, shitje on-line,
marketing.
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